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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten tietojohtamista voidaan hyö-
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voidaan nähdä organisaation kaikkien jäsenten halukkuutena turvallisten toiminta-

tapojen omaksumiseen ja edistämiseen, sekä turvallisuustiedon jakamiseen. Erin-

omaisen turvallisuuden saavuttaminen vaatii koko henkilöstön sitoutumista. Organi-

saation ja henkilöstön turvallisuustieto on keskeistä erinomaisen turvallisuuden saa-

vuttamisessa. Organisaation turvallisuustieto voidaan mallintaa turvallisuuspää-

oman arviointikehyksen avulla ja sitä voidaan johtaa turvallisuustietojohtamisen 

käytänteiden avulla. Tutkimus vahvistaa aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitet-

tyjä näkemyksiä, joiden perusteella tietojohtamisen ja turvallisuusjohtamisen yhdis-

täminen tarjoaa uusia näkökulmia molempiin tutkimusaloihin sekä käytännön työ-

elämään. 
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The purpose of this Master’s Thesis was to study how knowledge management can 

be utilized in the context of safety management. The research was accomplished 

as a qualitative, theory based study. The research method was a semi-structured 

theme interview and the results were analysed by content analysis. Five safety pro-

fessionals were interviewed. The themes of the interview were safety excellence, 

commitment based safety management, safety knowledge and safety knowledge 

management. A new safetyknowledge management model was created in the 

study. The model combines the theories of Intellectual capital and Knowledge man-

agement practices in to the context of commitment based safety management.  

 

Based on the results, organizations should aim for safety excellence, which is a 

purpose, and a way of operating on daily basis. Safety excellence can be under-

stood as a collective desire to act safely, and enhance safe work. To achieve safety 

excellence, all the members of the organization must be committed. The safety 

knowledge of the organization is highly important, in achieving safety excellence. 

The safety knowledge of the organization can be modelled by safety capital evalu-

ation framework, which can be managed by safetyknowledge management prac-

tices. This research confirms previous studies, which suggest that knowledge man-

agement and safety management can be combined. The combination of these the-

oretical backgrounds offers new interesting insights for knowledge management 
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1 JOHDANTO  

 

Viime vuosien aikana olen pitänyt työturvallisuusasiantuntijan roolissa lukuisia kou-

lutuksia, joissa usein keskeisenä lähtökohtana on ollut työturvallisuuteen liittyvä 

lainsäädäntö ja sen perusteella esitettyjen vaatimusten toteuttaminen. On selvää, 

että lainsäädäntöön ja kontrolliin perustuvat johtamismenetelmät ovat vieneet vuo-

sikymmenien kuluessa työturvallisuustyötä merkittävästi eteenpäin, mutta työtapa-

turmia tapahtuu edelleen päivittäin. Esimerkiksi vuonna 2016 sattui tapaturmava-

kuutuskeskuksen (TVK) tilastojen mukaan 97 116 työpaikkatapaturmaa ja 21 475 

työmatkatapaturmaa pelkästään Suomessa (Tapaturmavakuutuskeskus 2018). 

Raimo Antila (2018) kirjoittaa kolumnissaan, että Sosiaali- ja terveysministeriön 

(STM) mukaan työtapaturmista johtuvat kustannukset voivat olla vuositasolla jopa 

2,5 miljardia euroa. Edellä esitettyjen tilastojen perusteella voidaan todeta, että or-

ganisaatioiden työturvallisuutta kehittämällä voidaan vaikuttaa yksilöiden työkyvyn 

lisäksi myös taloudelliseen kehitykseen. Tuoreimpien tutkimusten perusteella näyt-

täisi siltä, että turvallisuustutkijoiden kesken vallitsee yleinen käsitys, jonka mukaan 

merkittäviä uusia parannuksia työturvallisuuteen ei voida saavuttaa enää perinteis-

ten turvallisuusjohtamisen tai vahingontorjunnan kautta (Zwetsloot et al. 2017, 260). 

Perustuen edellä esitettyyn yleiseen käsitykseen, turvallisuusjohtamiseen liittyvä 

tieteellinen keskustelu sekä käytännön johtamiskeinot kaipaavat uusia teoreettisia 

malleja ja näkökulmia organisaatioiden työturvallisuuden kehittämiseksi.  

 

Zwetsloot et al. (2013, 45) mainitsevat, että henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa on 

todettu sitoutumisstrategioiden tehokkuus jo 1980-luvulta lähtien, mutta silti turvalli-

suusjohtamisen tutkimuksessa ja käytännön työelämässä on perehdytty sitoutumis-

perusteiseen turvallisuusjohtamiseen hyvin vähän. Turvallisuuteen sitoutumisen 

merkitys onkin korostunut viime aikoina turvallisuustutkimuksessa ja esimerkiksi 

Wachterin & Yorion (2014,129) mukaan organisaatioiden tulisi panostaa enemmän 

työntekijöiden sitouttamiseen, jotta organisaatio kykenisi saavuttamaan yhteiset tur-

vallisuustavoitteet. Heidän näkemyksensä vahvistaa Zwetslootin et al. (2013, 46), 
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väittämää, jonka mukaan korkean turvallisuustason saavuttaminen vaatii koko hen-

kilöstön sitoutumisen ja aiheen tutkimiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota tur-

vallisuustutkijoiden toimesta.  

 

Turvallisuustutkimuksen (mm. Podgórski 2010; Nuñez & Villanueva 2011; Hallowell 

2011; Järvis et al. 2014) uusimpia suuntauksia on ollut yrityksen tietoperustaiseen 

näkemykseen (Grant 1996) perustuvan aineettoman pääoman ja tietojohtamisen 

yhdistäminen turvallisuusjohtamiseen. Tiedon merkitys turvallisuusjohtamisessa on 

korostunut ja esimerkiksi Sherehiy & Karwowski (2006, 318) ovat esittäneet, että 

tieto on yksi tärkeimmistä seikoista turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa. Tutki-

muskirjallisuudessa on esitetty (mm. Nuñez & Villanueva 2011; Järvis et al. 2014; 

Gaurenau et al. 2016), että turvallisuutta tulisi tarkastella osana organisaation ai-

neetonta pääomaa. Tietojohtamisen tutkijat (mm. Kianto et al. 2014; Hussinki et al. 

2017) ovat puolestaan esittäneet, että aineetonta pääomaa johdetaan tietojohtami-

sen käytänteillä, jonka seurauksena organisaation suorituskyky voi kehittyä. 

 

Tässä Pro Gradu -tutkielmassa on tarkoitus laajentaa turvallisuus- ja tietojohtami-

seen liittyvää tieteellistä tutkimusta yhdistämällä sitoutumisperusteinen turvallisuus-

johtaminen, aineeton pääoma ja tietojohtamisen käytänteet kokonaisuudeksi, jota 

tässä tutkimuksessa kutsutaan nimellä turvallisuustietojohtaminen. Aineettoman 

pääoman, tietojohtamisen käytänteiden ja sitoutumisperusteisen turvallisuusjohta-

misen yhdistäminen tarjoaa mielenkiintoisen, uuden näkökulman turvallisuusjohta-

misen ja tietojohtamisen tutkijoille sekä myös yritysmaailman edustajille. Kirjalli-

suuskatsauksen perustella luotu turvallisuustietojohtamisen malli testataan empiiri-

sesti asiantuntijahaastatteluiden avulla. Empiirisen osuuden tarkoitus on joko vah-

vistaa tai vasta-argumentoida tässä tutkimuksessa esitettyä mallia eli toisin sanoen 

tarkoituksena on saada työturvallisuuden ammattilaisten näkemys turvallisuustieto-

johtamismallin soveltuvuudesta työturvallisuuden johtamiseen ja kehittämiseen.  

 

Seuraavissa johdannon alaluvuissa käydään tarkemmin läpi tutkimuksen taustaa ja 

tutkimusongelmaa sekä tutkimuksen tavoitteita ja rajauksia. Tämän jälkeen käy-

dään läpi tutkimusmetodologia ja tutkimuksen keskeiset käsitteet ja viimeiseksi esi-

tellään tämän tutkimuksen rakenne. 
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1.1 Taustaa 

 

Turvallisuusjohtamiseen liittyvien tieteellisten keskusteluiden yksi tuoreimmista ilmi-

öistä on sitoutumisperusteinen turvallisuusjohtaminen, josta yhtenä esimerkkinä on 

nolla-tapaturmaa -visio. Ilmiöön liittyvä tieteellinen keskustelu sai lähtölaukauksen, 

kun joukko turvallisuustutkijoita (Zwetsloot, Aaltonen, Wybo, Saari & Kines 2013, 

45) heitti turvallisuustutkimusyhteisölle avoimen haasteen artikkelissaan ”The case 

for research into the zero accident -vision”. Artikkelin mukaan suuren suosion saa-

vuttaneen nolla tapaturmaa -vision merkittäviä tuloksia ei toistaiseksi ole pystytty 

selittämään tieteen keinoin.  Keskeisin viesti artikkelissa oli herättää turvallisuustut-

kijat ympäri maailmaa perehtymään enemmän turvallisuuden sitoutumisstrategioi-

hin perinteisen kontrolloivan turvallisuuden sijaan. Artikkelin kirjoittajien mukaan si-

toutumisperusteinen turvallisuusjohtaminen on mielenkiintoinen ja ajankohtainen il-

miö, jonka suosio kasvaa jatkuvasti työelämässä, mutta tieteellinen keskustelu on 

jäänyt vähäiseksi. Näin ollen uusia näkökulmia ja empiiristä tutkimusta kaivataan 

vahvistamaan tai vasta-argumentoimaan sitoutumiseen perustuvan turvallisuusjoh-

tamisen teoriaa (Zwetsloot et al. 2013). 

 

Tässä Pro Gradu -tutkielmassa on tarkoitus laajentaa turvallisuus- ja tietojohtami-

seen liittyvää tieteellistä keskustelua yhdistämällä sitoutumiseen perustuva turvalli-

suusjohtaminen, aineeton pääoma ja tietojohtaminen uudeksi turvallisuustietojohta-

misen malliksi. Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa tietojohtamista ja turvallisuusjoh-

tamista on tutkittu jonkin verran yhdessä, mutta aineetonta pääomaa ja tietojohta-

misen käytänteitä ei tiedettävästi ole tutkittu sitoutumisperustaisen turvallisuusjoh-

tamisen kontekstissa. Näin ollen tässä tutkimuksessa luotava malli tarjoaa mielen-

kiintoisen, uuden näkökulman turvallisuusjohtamisen ja tietojohtamisen tutkijoille 

sekä myös yritysmaailman edustajille. 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tässä Pro Gradu -tutkielmassa selvitetään sitoutumisperusteisen turvallisuusjohta-

misen, aineettoman pääoman ja tietojohtamisen käytänteiden mahdollista syner-

giaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tietojohtamista voidaan hyödyntää 
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sitoutumisperusteisessa turvallisuusjohtamisessa, jotta organisaatio pystyy kehitty-

mään erinomaiseksi turvallisuudessa. Aiempi tutkimuskirjallisuus ei ole selkeästi 

määritellyt turvallisuustiedon merkitystä, ainakaan siinä määrin, minkälaista tietoa 

organisaatio tarvitsee saavuttaakseen erinomaisuuden työturvallisuudessa. Myös-

kään erinomaista turvallisuutta ei aiemmassa tutkimuksessa ole tarkasti määritelty, 

vaikka esimerkiksi Zwetsloot et al. (2017, 260) ovat esittäneet, että organisaatioiden 

tulisi tavoitella erinomaista turvallisuutta. Näin ollen tässä tutkimuksessa selvitetään 

aineettoman pääoman taustateorian avulla, mitä on erinomaisen työturvallisuuden 

mahdollistava turvallisuustieto, ja voidaanko sitä johtaa tässä tutkimuksessa luodun 

turvallisuustietojohtamisen viitekehyksen avulla. Tutkimuksen taustalla olevat on-

gelmat, päätutkimuskysymys ja alatutkimuskysymykset on esitetty kuvassa 1:  

 

 

Kuva 1: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys, tutkimusongelmat sekä tutkimuskysy-

mykset 
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Tutkimus keskittyy turvallisuusjohtamisen kontekstissa ainoastaan työturvallisuu-

den johtamiseen, eikä laajemmin yritysturvallisuuteen tai riskienhallintaan liittyviin 

turvallisuusjohtamismalleihin. Tutkimus ei kuitenkaan tule sulkemaan pois mahdol-

lisuutta uuden turvallisuustietojohtamisen mallin soveltamiseen laajemmin, esimer-

kiksi yritysturvallisuuden kontekstissa, mutta tässä Pro Gradu tutkielmassa tätä yh-

teyttä ei tulla tutkimaan. Työn kirjallisuuskatsauksessa tuodaan esille turvallisuus-

johtamiseen ja tietojohtamiseen liittyviä teoreettisia näkemyksiä, joihin tutkimuk-

sessa luotu malli perustuu. Tutkimuksessa ei syvennytä laajemmin taustateorioiden 

ulkopuolisiin, turvallisuusjohtamiseen ja tietojohtamiseen liittyviin tieteellisiin kes-

kusteluihin, vaikka voikin olla todennäköistä, että asiat liittyvät jossain määrin toi-

siinsa. Tutkimuksen rakenteen, eheyden ja uutuusarvon takia on perusteltua tutkia 

aihetta selkeästi rajattujen teoreettisten näkemysten kautta, joita yhdistelemällä 

saadaan laajennettua sekä tietojohtamiseen että turvallisuusjohtamiseen liittyvää 

tieteellistä keskustelua. Onnistuessaan tämä tutkimus voi tuottaa mielenkiintoisia 

jatkotutkimusaiheita turvallisuusjohtamisen ja tietojohtamisen tutkijoille, sekä käy-

tännön työelämään. 

1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Kuvassa 2 on esitetty tutkimuksen konteksti, taustateoriat ja tutkimusmetodit sekä 

niihin liittyvät tutkimuksen kolme vaihetta. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 

suoritetaan kirjallisuuskatsaus tutkimuksen kontekstin, eli sitoutumisperusteisen tur-

vallisuusjohtamisen ja taustateorioiden, eli aineettoman pääoman ja tietojohtamisen 

käytänteiden osalta. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitetään keskeiset tutkimuskir-

jallisuudessa esitetyt näkemykset liittyen tutkittavaan aiheeseen.  
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Kuva 2: Tutkimuksen vaiheet, konteksti, taustateoriat ja tutkimusmetodit 

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa perustellaan tässä tutkimuksessa luotu turvalli-

suustietojohtamisen viitekehys aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla. Uudessa tur-

vallisuustietojohtamisen mallissa yhdistetään sitoutumisperusteisen turvallisuusjoh-

tamisen, aineettoman pääoman ja tietojohtamisen käytänteiden teoreettiset näke-

mykset uudeksi viitekehykseksi. 

 

Tutkimuksen kolmas vaihe, eli empiirinen osuus toteutetaan teoriasidonnaisena laa-

dullisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmäksi on valittu puolistrukturoitu 

teemahaastattelu, jonka avulla pyritään selvittämään viiden työturvallisuusalan asi-

antuntijan näkemyksiä tutkimuksessa luodun mallin soveltuvuudesta työturvallisuu-

den johtamiseen ja kehittämiseen. Aineiston analysointimetodina hyödynnetään si-

sällönanalyysiä, jonka jälkeen tutkimuksen tuloksia peilataan kirjallisuuskatsauk-

sessa esille tulleeseen tutkimuskirjallisuuteen.  
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1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Alla on määritelty tutkimuksen keskeisimmät käsitteet, jotka tullaan selittämään tar-

kemmin tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen yhteydessä. Sitoutumisperusteinen tur-

vallisuusjohtaminen toimii tässä tutkimuksessa kontekstina, johon aineettoman pää-

oman ja tietojohtamisen käytänteiden taustateoriaa sovelletaan. Kolme ensim-

mäistä käsitettä muodostavat näin ollen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen eli 

turvallisuustietojohtamisen mallin, joka on neljäs tutkimuksen keskeisimmistä käsit-

teistä. 

 

Sitoutumisperusteinen turvallisuusjohtaminen 

 

Cooperin (1995, 2) mukaan turvallisuuteen sitoutuminen on yksilöllisellä tasolla tur-

vallisuustoimenpiteisiin osallistumista, mihin sisältyvät organisaation turvallisuusta-

voitteiden voimakas hyväksyminen ja niihin uskominen sekä halukkuus pyrkiä pa-

rantamaan työpaikan turvallisuutta. Näin ollen sitoutumisperusteinen turvallisuus-

johtaminen sisältää keinoja, joiden avulla yksilöiden osallistumista, tavoitteisiin si-

toutumista ja halukkuutta turvallisuuden parantamiseen edistetään johdon ja esi-

miesten toimesta. 

 

Aineeton pääoma 

 

Aineeton pääoma voidaan määritellä yrityksen aineettomien ja tietoon liittyvien re-

surssien summaksi, jota organisaatio voi hyödyntää prosesseissaan luodakseen ar-

voa (Kianto et al. 2014, 364). Aineetonta pääomaa on myös kuvattu organisaation 

tietovarastoksi (Evans et al. 2015, 5). Useiden tutkijoiden (Subramaniam & Youndt 

2005, 20-24; Evans et al. 2015, 4; Lönnqvist et al. 2005, 31) mukaan aineeton pää-

oma voidaan jakaa inhimilliseen pääomaan, rakennepääomaan ja suhdepääomaan. 
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Tietojohtamisen käytänteet 

 

Hussinki et al. (2017, 1597) määrittelevät tietojohtamisen käytänteet seuraavasti: 

Tietojohtamisen käytänteet ovat tarkoituksenmukaisia, organisaationaalisia ja joh-

tamiseen liittyviä käytänteitä, joiden avulla johdetaan sekä tietoresursseja että tieto-

prosesseja, jotta organisaationaalisia hyötyjä voidaan luoda. 

 

Sitoutumisperusteinen Turvallisuustietojohtaminen 

 

Turvallisuustietojohtaminen on tässä tutkimuksessa luotu viitekehys, jossa sitoutu-

misperusteisen turvallisuusjohtamisen kontekstiin yhdistetään aineettoman pää-

oman ja tietojohtamisen käytänteiden taustateoriat. Turvallisuustietojohtamisella 

tarkoitetaan siis koko organisaation sitoutumista erinomaiseen turvallisuuteen, joka 

voidaan nähdä osana organisaation aineetonta pääomaa, jota johdetaan turvalli-

suustietojohtamisen käytänteiden kautta.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne koostuu seitsemästä pääluvusta. Johdannon jälkeen esite-

tään tutkimuksessa tehty kirjallisuuskatsaus, jossa syvennytään ensin tutkimuksen 

kontekstiin eli sitoutumisperusteiseen turvallisuusjohtamiseen (luku 2). Kirjallisuus-

katsauksessa käydään läpi yleisesti turvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen liitty-

viä tutkimuksia, minkä jälkeen syvennytään tarkemmin sitoutumisperustaiseen tur-

vallisuusjohtamiseen liittyviin tutkimuksiin. 

 

Kolmannessa luvussa syvennytään kirjallisuuskatsauksen avulla tutkimuksen taus-

tateorioihin eli aineettomaan pääomaan, sen osa-alueisiin (inhimillinen, rakenteelli-

nen ja suhdepääoma) ja tietojohtamisen käytänteisiin.  Luvussa neljä perehdytään 

aineettoman pääoman ja tietojohtamisen aiempaan turvallisuuskontekstiin liittyvään 

tutkimukseen. Tämän jälkeen esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jossa 

konteksti ja taustateoria yhdistetään uudeksi turvallisuustietojohtamisen malliksi.  
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Luvussa viisi käydään läpi aineistonkeruumenetelmä sekä aineiston analysointime-

netelmä ja pohditaan käytettyjen menetelmien luotettavuutta. Tämän jälkeen lu-

vussa kuusi tuodaan esille tutkimuksen tulokset. Viimeisessä luvussa esitellään tut-

kimuksen tuloksien perusteella tehdyt johtopäätökset sekä tutkimuksen yhteenveto. 

Lisäksi viimeisessä luvussa pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

 

Tässä pääluvussa käsitellään turvallisuusjohtamista ja siihen liittyviä keskeisiä kä-

sitteitä sekä erilaisia strategisia lähestymiskulmia turvallisuusjohtamiseen. Luvussa 

on tarkoitus selvittää, miten turvallisuutta on perinteisesti johdettu ja mitkä ovat tuo-

reimmat suuntaukset tutkimuskirjallisuudessa.  

 

Ensin tässä luvussa tarkastellaan turvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä 

määritelmiä, minkä jälkeen syvennytään kontrolliperusteisen turvallisuusjohtamisen 

vaihtoehtoisiin näkemyksiin tarkemmin. Lopuksi tarkastellaan tämän tutkimuksen 

kannalta merkittävintä turvallisuusjohtamisen suuntausta, sitoutumisperusteista tur-

vallisuusjohtamista. 

2.1 Turvallisuus ja turvallisuusjohtaminen – taustaa ja määritelmät 

 

Termejä turvallisuus ja turvallisuusjohtaminen käytetään Suomessa yleisesti turval-

lisuusalan ammattilaisten kesken. Turvallisuusjohtamisen kokonaisuutta kuvaa hy-

vin elinkeinoelämän keskusliiton luoma yritysturvallisuuden malli (kuva 3), jossa tur-

vallisuusjohtaminen liitetään laajasti eri yritysturvallisuuden osa-alueisiin. Kuvan 

mukaan turvallisuusjohtaminen mielletään osaksi organisaation riskienhallintaa ja 

toimintaa ohjaa organisaation strategia. Turvallisuusjohtamisen tavoitteena on toi-

minnan jatkuvuuden varmistaminen huolehtimalla yritysturvallisuuden osa-alueista, 

joita ovat henkilöstöturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, pelastusturvalli-

suus, tuotannon ja toiminnan turvallisuus, ympäristöturvallisuus, tietoturvallisuus, 

väärinkäytösten ja poikkeaminen hallinta, varautuminen ja kriisinhallinta, sekä työ-

turvallisuus (Elinkeinoelämän keskusliitto 2018). 
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Kuva 3: Turvallisuusjohtamisen laaja kuva osana yritysturvallisuutta (Elinkeinoelä-

män keskusliitto 2018) 

 

Tässä tutkimuksessa turvallisuudella ja sen johtamisella viitataan työturvallisuuteen, 

eikä niinkään yritysturvallisuuteen ja siihen liittyvään turvallisuusjohtamiseen tai ris-

kienhallintaan laajemmin. Tutkimuksessa keskitytään näin ollen vain yhteen yritys-

turvallisuuden osa-alueeseen. Englannin kielisissä julkaisuissa työturvallisuus -ter-

miä kuvaavat useimmiten sanat safety tai occupational safety ja työturvallisuuden 

johtamista kutsutaan yleisesti termeillä safety management tai occupational health 

and safety management (OHSM).  

 

Työturvallisuus (myöhemmin turvallisuus) on määritelty useilla eri tavoilla tutkimus-

kirjallisuudessa. Li & Guldenmund (2018, 94-95) ovat tutkineet hiljattain julkaistussa 

kirjallisuuskatsauksessaan turvallisuusjohtamisjärjestelmiä ja he näkevät turvalli-
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suuden laajaksi ja abstraktiksi konseptiksi, mikä viittaa tiettyyn tilaan tai tilantee-

seen. Heidän mukaansa turvallisuus on tila, jossa odottamattomat tapahtumat kuten 

vahingot ja onnettomuudet saadaan vältettyä. He määrittelevät turvallisuusjohtami-

sen prosessina tai sarjana tiettyjä toimintoja, joiden tarkoituksena on henkilöiden, 

ympäristön, tarvikkeiden ja omaisuuden suojeleminen sietämättömiltä riskeiltä. (Li 

& Guldenmund 2018, 94)  

 

Cooperin (2015, 49) määritelmän mukaan Turvallisuusjohtaminen on prosessi, 

jossa määritetään haluttu tila, järjestetään joukon onnistumisen edellytykset ja osal-

listutaan harkinnanvaraisesti keinoihin, jotka edistävät turvallisuusarvoa. Cooperin 

määritelmä turvallisuusjohtamisesta eroaa Lin & Guldenmundin määritelmästä 

oleellisesti, vaikka molemmissa on kyse prosesseista, joiden avulla organisaation 

turvallisuutta pyritään parantamaan. Lin & Guldenmundin (2018, 94) määrityksen 

mukaan turvallisuusjohtamisessa tulee suojella mm. henkilöstöä sietämättömiltä ris-

keiltä, jolloin kyseessä on enemmän kontrolliin perustuva näkemys, kun taas Coo-

perin (2015) määritelmän mukaan turvallisuusjohtamisen tarkoituksena on järjestää 

onnistumisen edellytykset, jotka edistävät turvallisuusarvoa. Kontrolliperustaista nä-

kemystä on kritisoitu useiden tutkijoiden toimesta ja esimerkiksi Dekker et al. (2016, 

219-223) toteavat, että monimutkaisissa tilanteissa vahinkoja tulee olemaan edel-

leen, vaikka kaikki mahdolliset turvallisuuskäytänteet olisivat jalkautuneet toivotulla 

tavalla. 

 

Erik Hollnagel (2014a, 24) on esittänyt turvallisuustutkimuskirjallisuudessa oman 

näkemyksensä turvallisuuden määritelmästä. Hän esittää näkökulmansa seuraavan 

kolmen argumentin mukaisesti: 

 

1. Kun jokin menee vikaan, ei ole turvallisuutta (turvallisuus puuttuu 

tai sitä ei ole saavutettu) 

2. Kun mikään ei mene pieleen ja asiat toimivat kuten on suunniteltu, 

on turvallisuus saavutettu tai sitä ylläpidetään 

Näin ollen: 
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3. Turvallisuustutkimuksessa ja turvallisuusjohtamisessa pitäisi kes-

kittyä tilanteisiin, joissa mikään ei mene vikaan, jolloin on turvalli-

suutta, sen sijaan että keskitytään tilanteisiin, jossa jokin menee 

vikaan – jolloin ei ole turvallisuutta. 

Hollnagelin (2104a, 24) esittämä turvallisuustutkimuksen teoreettinen näkemys on 

ideologisesti vastaava kuin Cooperilla (2015, 49), koska molempien tutkijoiden nä-

kemys perustuu turvallisuuden johtamisessa onnistumisten maksimointiin, kun taas 

kontrolliperustainen turvallisuusjohtaminen keskittyy epäonnistumisten (vahinkojen) 

tutkimiseen ja minimointiin. Hollnagelin (2014a, 24) mukaan turvallisuus perustuu 

henkilöiden suoriutumiskykyyn odotettujen ja odottamattomien olosuhteiden valli-

tessa, kun taas Lin & Guldenmundin (2018, 94-95) kontrolliperusteisen määritelmän 

mukaan odottamattomia tapahtumia pyritään välttämään.  

 

Turvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen liittyvässä tutkimuksessa on tapahtunut 

selkeä muutos viimeisten vuosien aikana, minkä seurauksena perinteisen kontrolliin 

perustuvan turvallisuuden rinnalle on noussut uusia näkemyksiä, kuten edellä mai-

nitut Erik Hollnagelin (2014a) ja Dominic Cooperin (2015) määritelmät osoittavat. 

Myös Zwetsloot et al. (2017), lähestyvät turvallisuusjohtamista positiivisen näke-

myksen kautta ja heidän mukaansa turvallisuusjohtamisessa tulisi keskittyä vahin-

kojen estämisen sijasta turvallisuuden luomiseen sekä kontrolloinnin sijasta hyvien 

käytänteiden jakamiseen. He esittävät, että perinteisen turvallisuuden kontrollointi-

strategian sijaan tulisi keskittyä sitoutumisstrategian mukaiseen turvallisuusjohtami-

seen (Zwetsloot et al. 2013, 47) Seuraavassa luvussa tarkastellaan kontrolliperus-

taisen johtamisen sijaan esitettyjä turvallisuusjohtamisstrategioita tarkemmin ja tuo-

daan esille näkemysten heikkouksia ja vahvuuksia tutkimuskirjallisuuden perus-

teella.  

2.2 Vaihtoehdot kontrolliperustaiselle turvallisuusjohtamiselle 

 

Turvallisuusjohtamisen avulla voidaan tehdä työpaikoista turvallisempia, mutta kes-

kustelu siitä, mihin turvallisuusjohtamisen tulee perustua, on edelleen käynnissä. 



20 
 

  

Yksinkertaistettuna voidaan asettaa vastakkain kaksi näkökulmaa – turvallisuus-

määräysten totteleminen tai turvallisuuteen sitoutuminen. Ensimmäinen näkemys 

perustuu siihen, että ennalta laadittuja sääntöjä noudattamalla ja tottelemalla saa-

vutetaan turvallinen työyhteisö. Toinen näkemys perustuu yhteiseen päämäärään, 

jonka eteen koko henkilöstö on valmis tekemään oma-aloitteisesti töitä.  

 

Lainsäädäntöön ja kontrolliin perustuvat johtamismenetelmät ovat vieneet vuosi-

kymmenien kuluessa työturvallisuustyötä merkittävästi eteenpäin, mutta työtapatur-

mia tapahtuu edelleen päivittäin. Borys et al. (2009, 26) toteavat, että turvallisuus-

johtamisjärjestelmät, jotka yrittävät kontrolloida ihmisten käytöstä ovat ilmiselvästi 

rajoittuneita. Samaa mieltä on myös Verhagen (2013, 218), jonka mukaan pelkäs-

tään lakiin perustuvalla turvallisuusjohtamisella ei tehdä pitkäaikaisia parannuksia 

turvallisuuteen ja säätelyyn perustuvan turvallisuuden seurauksena on liikaa byro-

kraattista paperityötä. Turvallisuustutkijoiden kesken vallitseekin yleinen käsitys 

siitä, että merkittäviä uusia parannuksia työturvallisuuteen ei voida saavuttaa enää 

perinteisen vahingontorjuntaan keskittyvän turvallisuusjohtamisen kautta 

(Zwetsloot, et al. 2017, 260). 

 

Borys et al. (2009, 19) ehdottavat, että turvallisuusjohtamisessa tulisi siirtyä uuteen 

aikakauteen. Heidän mukaansa aiemmat aikakaudet, eli tekninen aika, inhimillisten 

tekijöiden aika, johtamisjärjestelmien aika ja integraation aika (Borys et al. 2009 ref. 

Hale & Hovden 1998; Glendon, Clarcke & McKenna 2006) perustuvat sääntöihin, 

joiden tarkoituksena on kontrolloida ihmisten käyttäytymistä. He ehdottavat, että tur-

vallisuusjohtamisessa tulisi siirtyä kohti viidettä aikakautta, jota kutsutaan mukautu-

vaksi (adaptive) aikakaudeksi. Mukautuva aikakausi on uudenlainen näkemys tur-

vallisuusjohtamisesta, mikä haastaa ja ylittää perinteisen kontrolliperustaisen näke-

myksen ja korostaa mukautuvaa organisaatiokulttuuria. Myös ihminen nähdään 

keskeisenä voimavarana onnistuneen turvallisuudenluomisessa. (Borys et al. 2009, 

26.)  

 

Koska useat tutkijat (mm. Verhagen 2013; Zwetsloot et al. 2017) ovat sitä mieltä, 

että vanhat turvallisuusjohtamisstrategiat ovat aikansa eläneitä, niin on tarpeellista 

syventyä hieman paremmin vaihtoehtoihin, joita tutkimuskirjallisuudessa on esitetty 
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uusiksi näkökulmiksi. Borys et al. (2009, 23-25) rakentavat mukautuvan turvallisuu-

den aikakauden kahden suositun turvallisuusteorian ympärille, jotka ovat High relia-

bility organization (HRO) ja Resilience Engeneering (RE). Karl Weick & Kathrine 

Sutcliffe ovat kehittäneet HRO -turvallisuusteoriaa jo lähes kahden vuosikymmenen 

ajan ja teoria on saanut paljon keskustelua aikaan turvallisuustutkimuksen ken-

tässä. Weickin & Sutcliffen (2001) mukaan HRO -organisaatiot organisoivat ja joh-

tavat odottamattomia tapahtumia seuraavan viiden osa-alueen mukaisesti: 

 

1. Kiinnostus virheistä oppimiseen 

2. Tulkintojen yksinkertaistamisten välttäminen juurisyyanalyyseillä 

3. Herkkyys operaatioille, eli tilannetietoisuus ja muutosjohtaminen 

4. Muutoskykyyn (resilienssi) sitoutuminen 

5. Päätöksentekijöiden ammattitaidon kunnioittaminen 

Yhdessä edellä mainitut viisi prosessia tuottavat kollektiivisesti tietoisen läsnäolon 

(mindfullness), minkä avulla odottamattomia tapahtumia voidaan hallita (Weick & 

Sutcliffe 2001). HRO -teorian mukaan toiset organisaatiot suoriutuvat poikkeuksel-

lisen hyvin vaativissa olosuhteissa ja näiden organisaatioiden menestystekijöistä tu-

lisi ottaa oppia, jotta tietoa voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa (Haa-

vik et al. 2016, 5). HRO -teoria on saanut osakseen myös kriittistä pohdintaa. And-

rew Hopkinsin (2014, 13) mukaan HRO -teorioiden toimivuudesta ei ole löytynyt 

empiiriseen tarkasteluun perustuvaa tutkimuskirjallisuutta, joka vahvistaisi alkupe-

räistä HRO -teoriaa.  

 

Toinen näkemys, jonka Borys et al. (2009, 23-25) nimeää mukautuvan aikakauden 

kantavaksi teoriaksi on Erik Hollnagelin (mm. Hollnagel 2013; Hollnagel 2014a) ke-

hittämä Resilience engineering (RE). Resilienssiä tarvitaan tilanteissa, jotka synty-

vät yleensä poikkeuksellisen nopeasti tai jopa yllättävästi, jolloin kyky ennakoida on 

tärkeässä roolissa. Resilienssiin panostavat organisaatiot pyrkivät toimimaan enna-

koiden, eikä pelkästään reagoi ainoastaan siihen, mikä on jo tapahtunut (Hollnagel 

2013, 222-225). Besnardin & Hollnagelin (2014, 22) mukaan organisaatioissa, 

joissa turvallisuus on hyvällä tasolla, asiat toimivat hyvin seuraavista syistä: 

 

1. Ihmiset oppivat tunnistamaan suunnitteluvirheitä ja selviytymään niistä 
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2. Ihmiset oppivat muokkaamaan suoritustaan kyseisen hetken vaatimusten ja 

resurssien mukaisesti 

3. Ihmiset oppivat tulkitsemaan ja soveltamaan käytäntöjä vastaamaan tilan-

teen vaatimuksiin 

4. Ihmiset pystyvät havaitsemaan, milloin virhe on tapahtumassa ja korjaa-

maan tilanteen, ennen kuin tilanne pahenee. 

Tämä tarkoittaa sitä, että asiat onnistuvat, koska ihmisillä on kyky joustaa ja omak-

sua asioita, eikä siksi, että asiat olisivat suunniteltu ennalta täydellisesti (Besnard & 

Hollnagel 2014, 22). Näin ollen turvallisuuden johtamisessa tulisi kiinnittää huomiota 

onnistumisista oppimiseen, eikä niinkään epäonnistumisten estämiseen (Hollnagel 

2014a, 24). HRO:n tavoin, myös RE on saanut osakseen kritiikkiä tutkimuskirjalli-

suudessa. Hopkins (2014, 13) on kiinnittänyt huomiota RE:n suosioon ja hän argu-

mentoi, että RE ei varsinaisesti tuo mitään uutta aiemmin kehitettyyn HRO -teoriaan, 

vaan lähinnä korostaa samoja asioita (mm. resilienssi ja virheistä oppiminen).  

 

Vastauksena Hopkinsin (2014) kirjoittamaan kriittiseen artikkeliin, Hollnagel (2014b, 

9) kehitti RE näkemystään edelleen ja merkittävin ero RE:n ja HRO:n välille syntyi 

Hollnagelin uuden turvallisuusmääritelmän perusteella, minkä mukaan turvallisuus 

on ”dynaaminen tapahtuma” (dynamic event), kun taas Karl Weick (2001, 335 ref. 

Hollnagel 2014a, 23) on aiemmin esittänyt määrityksen, jonka mukaan turvallisuus 

on ”dynaaminen ei –tapahtuma” (dynamic non-event). Hopkinsin lisäksi myös Haa-

vik (2016, 3-6) on arvioinut HRO:n ja RE:n mahdollisia eroja ja samankaltaisuuksia. 

Hänen mukaansa molemmat teoriat korostavat ennakointia, poikkeamareagointiky-

kyä (resilienssi), sekä omaksumiskykyä ja muokattavuutta, mutta merkittävin ero 

syntyy juuri turvallisuuden määrittämisestä (dynaaminen tapahtuma vs. dynaami-

nen ei -tapahtuma). Lisäksi Haavikin (2016, 6) mukaan HRO keskittyy tutkimaan 

miten organisaatiot toimivat, kun taas RE tutkii miten työn tekeminen toimii ja näin 

ollen HRO ja RE tutkivat samaa empiiristä ilmiötä, mutta edustavat eri näkökulmia.  

 

Hollnagelin (2016, 188-189) tuoreimman näkemyksen mukaan turvallisuusjohtami-

nen voidaan jakaa kahteen käsitteeseen (Safety I & Safety II), mitkä korostavat tur-

vallisuuskulttuurin kypsyyttä. Safety I viittaa perinteiseen kausaalisuuteen perustu-

vaan turvallisuuteen, jossa asiat onnistuvat, koska ne perustuvat ennalta tehtyihin 
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sääntöihin ja suunnitelmiin. Johtamisen avulla pyritään kontrolloimaan työntekijöitä, 

jotta virheitä ei tapahtuisi. Safety II puolestaan viittaa siihen, että turvallisuusjohta-

misessa keskitytään kiinnittämään huomiota siihen miksi asiat sujuvat hyvin, jolloin 

keskitytään päivittäisen työn suorittamiseen mahdollisimman laadukkaasti. Näin ol-

len myös Safety I tason haasteet tulevat ratkaistua. (Hollnagel 2016, 188-189.) Sa-

fety II näkemys sisältää Hollnagelin kehittämän dynaamiseen tapahtuman määritel-

män (vs. dynaaminen ei -tapahtuma), jonka mukaan myös positiivisia asioita tulisi 

mitata, jotta asiat sujuisivat mahdollisimman hyvin (Hollnagel 2014, 9). 

 

Kuten edellisistä näkemyksistä voidaan todeta, tutkimuskirjallisuudessa on siirrytty 

turvallisuuden kontrolloinnista kohti onnistumisen hallintaa. Näkemystä tukevien 

suuntausten yksi tuoreimmista trendeistä on Nolla-tapaturmaa visio (Zero Accident 

Vision = ZAV), jolle Zwetsloot et al. (2017, 266) kehittivät tieteellisen viitekehyksen 

artikkelissaan ”Zero Accident Vision based strategies in organisations: Innovative 

perspectives”.  Nolla tapaturmaa -visio on tutkimuksellisesti erittäin mielenkiintoinen 

ilmiö, mikä on saavuttanut suuren suosion työelämässä, mutta sitä ei vielä tutkittu 

empiirisesti kovinkaan paljon (Zwetsloot et al. 2013; Zwetsloot et al. 2017). Nolla 

tapaturmaa -visio on sitoutumiseen perustuva turvallisuusjohtamisen näkemys, 

mikä poikkeaa HRO:n ja RE:n tavoin perinteisestä kontrollointistrategiasta. Seuraa-

vassa luvussa perehdytään tarkemmin sitoutumisperusteiseen turvallisuusjohtami-

seen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen. 

2.3 Sitoutumisperusteinen turvallisuusjohtaminen 

 

Sitoutumisstrategiat ovat olleet suosittuja henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa jo 

kolmen vuosikymmenen ajan ja tutkimusten mukaan sitoutuminen on välttämätöntä 

menestyksekkään ja muutoskykyisen organisaation johtamisessa (Zwetsloot et al. 

2013, 45; ref. Walton 1985; Beer 2009). Vaikka henkilöstöjohtamisen puolella tehdyt 

tutkimukset viittaavat sitoutumisstrategioiden tehokkuuteen, silti turvallisuusjohtami-

sen tutkimuksessa ja käytännön työelämässä on perehdytty sitoutumisperusteiseen 

turvallisuusjohtamiseen melko vähän (Zwetsloot et al. 2013, 45) 
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Vuosituhannen alkupuolella Barling & Hutchinson (2000, 77) vertasivat tutkimuk-

sessaan kontrolliperustaisen ja sitoutumisperustaisen turvallisuusjohtamisen eroja 

ja heidän johtopäätöksensä oli, että sitoutumisperustainen turvallisuusjohtaminen 

lisää työntekijöiden luottamusta esimiehiin ja sitoutumista organisaation tavoitteisiin. 

Turvallisuuteen sitoutumisen merkitys onkin korostunut viime aikoina turvallisuus-

tutkimuksessa ja esimerkiksi Wachterin & Yorion (2014,129) mukaan organisaatioi-

den tulisi panostaa enemmän työntekijöiden sitouttamiseen ja osallistamiseen yh-

teisen päämäärän saavuttamiseksi. Samaa mieltä ovat mm. Zwetsloot et al. (2013, 

46), joiden mukaan korkean turvallisuustason saavuttaminen vaatii koko henkilös-

tön sitoutumisen. Wahlström & Rollhagen (2014, 16) näkevät myös, että kontrolli-

perustaisesta turvallisuusjohtamisesta pois siirtyminen on potentiaalinen vaihto-

ehto, mutta näiden mallien tulisi olla riittävän käytännönläheisiä työelämän edusta-

jille.  

 

Cooperin (1995,2) mukaan turvallisuuteen sitoutuminen on yksilöllisellä tasolla tur-

vallisuustoimenpiteisiin osallistumista, mihin sisältyvät organisaation turvallisuusta-

voitteiden voimakas hyväksyminen ja niihin uskominen sekä halukkuus pyrkiä pa-

rantamaan työpaikan turvallisuutta. Vaikka tutkimus sitoutumisperusteisesta turval-

lisuusjohtamisesta on lisääntynyt, silti edelleen turvallisuusjohtamismallit, jotka pe-

rustuvat sitoutumiseen ovat vielä kontrollointistrategiaa harvinaisempia. Mielipiteitä 

jakava Nolla tapaturmaa -visio on sitoutumiseen perustuva turvallisuusstrategia, 

jolla tarkoitetaan päämäärää ja sitoutumista turvallisen työskentelyn luomiseen ja 

varmistamiseen sekä kaikkien (vakavien) tapaturmien estämiseen, jotta erinomai-

nen työturvallisuus (safety excellence) voidaan saavuttaa (Zwetsloot et al. 2017, 

260). Nolla tapaturmaa -visio on työelämässä toimivien tahojen aikaansaama tur-

vallisuusjohtamisen näkemys, johon kohdistuva tutkimus on lisääntynyt 2010 -lu-

vulla.  

 

Tieteelliselle keskustelulle on tyypillistä, että uusia teoreettisia malleja joko tuetaan 

hankkimalla lisää empiiristä tukea, tai kritisoidaan puutteellisesta tieteellisestä argu-

mentaatiosta. Myös nolla tapaturmaa -visio on saanut osakseen kritiikkiä ja osa tur-

vallisuustutkijoista on sitä mieltä, että pitkän aikavälin tavoitteena, nolla tapaturmaa 
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-visio ei ole realistinen. Tapaturmaton tavoite, joka yhdistetään mahdollisesti rahal-

lisiin bonuksiin, johtaa helposti ”valheelliseen turvallisuuteen”. Tällöin esimiehet 

väärentävät tuloksia ja jättävät tapaturmia raportoimatta, jotta tavoitteeseen pääs-

täisiin. On jopa sanottu, että nolla tapaturmaa -visio ei perustu tieteellisesti uskotta-

vaan päämäärään, sillä nolla ei ole edes oikea numero. (Zwetsloot et al. 2013, 45.)  

 

Kontrolliperustaista näkemystä tutkineet Li & Guldenmund (2018, 95) ovat myös sitä 

mieltä, että nolla riski -tilannetta tai absoluuttista turvallisuutta ei ole olemassa, 

vaikka jotkut yritykset hetkellisesti pystyvät toimimaan ilman vahinkoja. Lisäksi Dek-

ker et al. (2016, 219-223) haastaa nolla tapaturmaa -vision, koska heidän mieles-

tään se viittaa laajemmin ihmisten kärsimysten eliminointiin, jolloin kärsimysten ai-

heuttajiin kiinnitetään enemmän huomiota, eikä niinkään kärsimyksen aiheuttamien 

haittojen vähentämiseen. Zwetsloot et al. (2017) ovat tutkineet paljon nolla tapatur-

maa -visiota ja vastaavat kriitikoiden näkemyksiin korostamalla, että nolla tapatur-

maa -visio ei perustu konkreettiseen tavoitteeseen (nolla), vaan näkevät turvallisuu-

den pikemminkin jatkuvaan parantamiseen perustuvana prosessina, joka perustuu 

sitoutumisperustaiseen turvallisuusstrategiaan. Zwetslootin et al. (2017) luoman 

nolla tapaturmaa -vision viitekehykseen (taulukko 1) on tuotu esille kontrolliperus-

taisen ja nolla tapaturmaa -visioon (sitoutumisperustainen) perustuvan turvallisuus-

johtamisen erot. Tutkijoiden (Zwetsloot et al. 2017, 265) mukaan nolla tapaturmaa -

vision viitekehys kannustaa organisaatioita ja tutkijoita arvioimaan omia turvallisuus-

käytäntöjään, sekä kehittämään innovatiivisia näkökulmia turvallisuuden kehittä-

miseksi. 
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Taulukko 1: Nolla tapaturmaa -vision vertailu perinteiseen työturvallisuusjohtami-

seen (muokattu lähteestä Zwetsloot et al. 2017, 266) 

 

 

Yllä esitetyn viitekehyksen keskeisin sanoma on perinteisen turvallisuusjohtamisen 

erot nolla tapaturmaa -visioon verrattuna. Viitekehyksessä esitetään kuuden näkö-

kulman kautta, miten erot ilmenevät yritysten sitoutuneisuusstrategiassa, tavassa 

toimia, innovoinnissa, ennakointikulttuurissa, etiikassa ja yhteiskuntavastuussa 



27 
 

  

sekä verkostoitumisessa ja yhdessä luomisessa. Viitekehys perustuu pitkälti turval-

lisuustutkijoiden (Zwetsloot et al. 2017a) tutkimuksiin seitsemässä eri Euroopan 

maassa. Laadulliset tutkimustulokset synnyttivät tutkimuksessa mukana olleille tut-

kijoille paremman ymmärryksen nolla tapaturmaa -vision menestystekijöistä, joihin 

uusi viitekehys myös perustuu. Heidän mukaansa viitekehys toimii heidän saavut-

tamansa syvemmän ymmärryksen hypoteesina, joka kaipaa lisätutkimusta todenta-

maan tai vasta-argumentoimaan teoriaa. 

 

Vaikka nolla tapaturmaa -vision keskeisenä tavoitteena on positiivinen päämäärä, 

eli erinomainen turvallisuus, on kuitenkin huomion arvoista, että vision määritel-

mässä on edelleen mukana vahinkojen estämiseen liittyvä näkökulma. Näin ollen 

kyseisen määritelmän mukaan nolla tapaturmaa -visio, ainakin joiltain osin, on edel-

leen perinteiseen turvallisuusjohtamiseen yhdistettävä näkemys, jossa keskitytään 

myös vahinkojen estämiseen. Toisaalta taulukossa 1 esitetty viitekehys viittaa sii-

hen, että vahinkojen estämisestä tulisi siirtyä turvallisuuden luomiseen. Näyttäisikin 

siltä, että nolla tapaturmaa -vision määritelmä, joka viittaa myös kaikkien (vakavien) 

vahinkojen estämiseen, on osittain ristiriidassa viitekehyksen keskeisen sanoman 

kanssa.  

 

Dekker et al. (2016, 222) ehdottavatkin uudenlaista näkemystä turvallisuusjohtami-

seen. Heidän mukaansa sitoutumisperustaisessa näkemyksessä tulisi nähdä ihmi-

nen työntekijän takana, jolloin tulisi keskittyä asioiden esille tuomiseen ja anteeksi 

antamiseen, lohduttamiseen, rauhoittelemiseen, palautumiseen ja yksilöiden re-

silienssin edistämiseen. Dekker (2014, 34) on esittänyt kolme tulevaisuuden turval-

lisuusjohtamisen kannalta oleellista pääseikkaa, joita hän kutsuu artikkelissaan ”nol-

lan ylittämiseksi” (viitaten nolla tapaturmaa -visioon). Hänen mukaansa turvallisuus-

johtamisessa tulisi keskittyä seuraavaan kolmeen siirtymään: 

 

1. Ihmisten näkeminen ratkaisuna, jota tulee hyödyntää, eikä ongelmana, jota 

tulee kontrolloida. 

2. Turvallisuuden näkeminen ylimmästä johdosta lähtevänä eettisenä vas-

tuuna, eikä byrokraattisena velvollisuutena työntekijöille. 
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3. Turvallisuuden näkeminen positiivisten asioiden summana, jolloin asiat me-

nevät oikein, eikä negatiivisten asioiden välttämisenä. 

Dekkerin (2014, 34) esittämä kolmiosainen ehdotus turvallisuuden muutosjohtami-

sesta on linjassa Hollnagelin (2016) esittämän resilience engeneering (Safety II -

taso) näkemyksen kanssa ja näin ollen perustuu näkemykseen, jonka mukaan tur-

vallisuus on dynaaminen tapahtuma, jolloin onnistumiseen johtavia positiivisia asi-

oita tulisi seurata virheiden välttämisen sijaan.  

 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella näyttäisi olevan vahva trendi sitoutumisperustei-

sen turvallisuusnäkemyksen kasvussa. On kuitenkin eri näkemyksiä, mihin sitoutu-

misen tulisi perustua. On ehdotettu (mm. Zwetsloot et al. 2013; 2017), että sitoutu-

minen nolla -tapaturma visioon on tehokas keino saavuttaa erinomaisuus turvalli-

suudessa. Dekker et al. (2016) ovat ehdottaneet, että organisaatioissa tulisi sitoutua 

inhimilliseen näkökulmaan, jonka tarkoituksena on vähentää vahinkojen johdosta 

syntyvää harmia keskittymällä esimerkiksi myötätuntoon, koska harmia ei koskaan 

pystytä kokonaan poistamaan työpaikoilta. Edellä mainituissa näkemyksissä yhdis-

tyy selkeästi turvallisuusjohtamisen positiivisuuteen perustuva suuntaus, jonka mu-

kaan asiat sujuvat hyvin, koska ihmiset ovat kyvykkäitä tekemään oikeita päätöksiä 

vaativissa tilanteissa, eikä heidän kontrollointinsa ole ratkaisu. Näin ollen turvalli-

suus syntyy, kun kiinnitetään huomiota asioiden onnistumiseen, jolloin määritelmät 

kuten sitoutuminen erinomaiseen turvallisuuteen (Zwetsloot et al. 2017), ja sitoutu-

minen yksilöllisellä tasolla työpaikan turvallisuuden parantamiseen (Cooper 1995) 

ovat oletettavasti hyviä lähestymiskulmia sitoutumisperustaisen turvallisuuden läh-

tökohdaksi. Haavik (2016, 9) näkee asian käytännön kannalta haastavaksi, sillä hä-

nen mukaansa turvallisuustutkimuksessa ei ole teoriaa, joka selittäisi miten epäon-

nistuminen tai onnistuminen todella syntyy, joten hänen mukaansa päämääränä tur-

vallisuustutkimuksessa tulisi olla organisaation toimintaan liittyvän tiedon tuottami-

nen, mutta haasteena on organisaatioita koskettava jatkuva muutos, jonka johdosta 

myös tieto muuttuu jatkuvasti. Haavik (2016) kuitenkin tarjoaa mielenkiintoisen nä-

kemyksen, jonka mukaan organisaation toimintaan liittyvä tieto on asia, johon tur-

vallisuustutkimuksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 
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Sitoutumisperustaisen turvallisuuden lähtökohdat, jossa ihmiset ovat ratkaisu, eikä 

ongelma (mm. Dekker 2014; Zwetsloot et al. 2017), antavat myös syytä pohtia, tuli-

siko turvallisuustutkimuksessa ja työelämässä kiinnittää enemmän huomiota ihmis-

ten hallussa olevaan tietoon, joka johtaa turvalliseen suorituskykyyn. VTT:n tutki-

musprofessori Raija Koivisto esitti näkemyksen Tapaturmavakuutuslehdessä 

(1/2014, 20), jonka mukaan turvallisuus on osa organisaation aineetonta pääomaa. 

Tietojohtamiseen perustuvien tutkimusten (Kianto et al. 2017,12) mukaan aineeton 

pääoma pitää sisällään kaikki aineettomat ja tietoperustaiset resurssit, joita organi-

saatio hyödyntää arvon tuottamisessa. Hussinki et al. (2017, 913) esittävät tutki-

muksessaan, että aineetonta pääomaa voidaan johtaa tietojohtamisen käytänteiden 

avulla, jonka seurauksena organisaation suorituskykyä voidaan parantaa. Lisäksi 

Camelo-Ordaz et al. (2011, 1443) ovat tutkineet henkilöstöjohtamisen käytänteitä ja 

tietojohtamista ja heidän mukaansa tiedon jakamisen edellytyksenä on se, että yk-

silöiden tulee haluta jakaa hallussaan olevaa tietoa, joka tarkoittaa sitä, että organi-

saation tavoitteet omaksutaan, niihin samaistutaan ja myös sitoudutaan. Näin ollen 

sitoutuminen organisaation yhteisiin tavoitteisiin on edellytyksenä tiedon jakami-

selle. Tämä näkemys tukee vahvasti sitoutumisperustaisen turvallisuusjohtamisen 

ja tietojohtamisen käytänteiden yhdistämistä. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan ai-

neettoman pääomaan ja tietojohtamiseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta tarkemmin 

ja tuodaan esille turvallisuuteen sitoutumisen, aineettoman pääoman ja tietojohta-

misen mahdollista synergiaa. 
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3 AINEETON PÄÄOMA JA TIETOJOHTAMINEN 

 

Aineettoman pääoman ja tietojohtamisen teoreettinen tausta perustuu yrityksen tie-

toperustaiseen näkemykseen (Knowledge based view of the firm). Yrityksen tieto-

perustaisen näkemyksen mukaan tieto voidaan nähdä sekä resurssina että kyvyk-

kyytenä, joiden hyödyntäminen ja kehittäminen on tärkeää kilpailukyvyn saavutta-

miseksi (Grant 1996, 110-112). Jotta yritys voi menestyä, tulee yrityksellä olla tarkka 

strategia siitä, millaista tietoa yrityksessä on tällä hetkellä, millaista tietoa tarvitaan 

tulevaisuudessa ja miten tietoa kehitetään (Zack 1999, 142).  

 

Tietoperustainen tutkimus on viime aikoina keskittynyt tutkimaan aihetta kahdesta 

näkökulmasta, jotka ovat aineeton pääoma, englanniksi intellectual capital ja tieto-

johtaminen, englanniksi knowledge management (Hussinki et al. 2017, 904). Muu-

taman viime vuoden aikana, aineettoman pääoman ja tietojohtamisen teorioita on 

yhdistelty useassa eri tutkimuksessa (mm. Kianto et al. 2014; 2017 & Hussinki et al. 

2017). Näiden kahden, aiemmin erikseen tutkitun teorian yhdistäminen tarjoaa tie-

toperustaisen tutkimuksen harjoittajille mielenkiintoisen ja uuden näkökulman 

(Kianto et al. 2014). Tässä luvussa syvennytään ensin tarkemmin aineettomaan 

pääomaan ja sen osa-alueisiin. Tämän jälkeen tuodaan esille tutkimuskirjallisuu-

dessa esitettyjä näkemyksiä taustateorioiden, eli aineettoman pääoman ja tietojoh-

tamisen käytänteiden yhdistämisestä. 

 

3.1 Aineeton pääoma ja sen osa-alueet 

 

Useiden tutkijoiden (mm. Barney 1991; Grant 1996; Zack 1999) näkemyksen mu-

kaan tieto on organisaation merkittävin strateginen resurssi. Aineeton pääoma (in-

tellectual capital) viittaa kaikkiin aineettomiin voimavaroihin, jotka yrityksellä on hal-

lussaan (Roos & Roos 1997, 413). Tietojohtamisen tavoin, aineeton pääoma poh-

jautuu teoreettisesti yrityksen tietoperustaiseen (Grant 1996) näkemykseen (Hus-

sinki et al. 2017, 905). Aineeton pääoma voidaan määritellä yrityksen aineettomien 

ja tietoon liittyvien resurssien summaksi, jota organisaatio voi hyödyntää proses-

seissaan luodakseen arvoa (Kianto et al. 2014, 364). Lyhyemmin määriteltynä, 
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Evansin et al. (2015, 5) tekemän kirjallisuuskatsauksen mukaan aineeton pääoma 

määritellään useimmiten organisaation tietovarastoksi (stock of knowledge in an or-

ganization). Subramaniam & Youndt (2005, 20-24) kiteyttävät, että aineeton pää-

oma ilmenee ja sitä hyödynnetään yksilöiden, organisaationalisten rakenteiden ja 

prosessien sekä verkostojen että sidosryhmien kautta.  

 

Useiden tutkijoiden (Subramaniam & Youndt 2005, 20-24; Evans et al. 2015, 4; 

Lönnqvist et al. 2005, 31) mukaan tutkimuskirjallisuudessa on yleisimmin käytetty 

jaottelua, jonka mukaan aineeton pääoma voidaan jakaa inhimilliseen pääomaan, 

rakennepääomaan ja suhdepääomaan. Esimerkiksi Kianto et al. (2017,12) käyttävät 

tutkimuksessaan kyseistä jaottelua ja heidän mukaansa aineettoman pääoman osa-

alueet voidaan karkeasti jaotella seuraavasti: 

 

• Inhimillinen pääoma (ihmisten pään sisällä oleva tieto) 

• Rakennepääoma (organisaationaaliset rakenteet, prosessit ja systeemit 

• Suhdepääoma (organisaation sisäiset ja ulkoiset suhteet sekä verkostot) 

 

Subramaniam & Youndt (2005, 20-24) toteavat tutkimuksessaan, että organisaation 

inhimillinen pääoma koostuu sen jäsenten tiedoista, taidoista ja kokemuksista. Ra-

kenteellinen pääoma viittaa institutionaaliseen tietoon ja kodifioituihin kokemuksiin, 

jotka voidaan säilöä tietokantoihin, prosesseihin, rutiineihin ja muihin organisaation 

rakenteisiin (Subramaniam & Youndt 2005, 20-24). Rakenteellinen pääoma on tie-

toa, joka ei ole sidoksissa henkilöihin, vaan säilyy sellaisenaan, vaikka työntekijät 

poistuvat työpaikalta (Roos & Roos 1997, 415). Suhdepääoma viittaa tietoon, joka 

on sidoksissa organisaation sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin (Subramaniam & 

Youndt 2005, 20-24).  

 

Aineettomaan pääomaan liittyvä tutkimus on jakaantunut eri toimialoille ja esimer-

kiksi Evans et al. (2015) ovat tutkineet aineetonta pääomaa terveydenhuollon sek-

torin näkökulmasta. Heidän kirjallisuuskatsauksessaan on kerätty laajasti tietoa 

aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta liittyen aineettomaan pääomaan. Taulukossa 2 

on esitetty Evansin et al. (2005, 4) esittämä näkemys aineettoman pääoman osa-

alueiden sisällöstä ja käytännön esimerkeistä liittyen terveydenhuollon toimialaan.  
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Taulukko 2: Aineettoman pääoman jaottelu ja sisältö terveydenhuollon toimialan nä-

kökulmasta (mukaillen Evans et al. 2015, 4) 

 

 

Kianto et al. (2014, 364) kuitenkin huomauttavat, että aineeton pääoma voi olla po-

tentiaalisesti erittäin hyödyllinen organisaation arvon lisäämisessä, mutta aineeton 

ei pääoma itsessään automaattisesti johda organisaation arvon lisäämiseen, vaan 

tarvitaan lisäksi dynaaminen lähestymiskulma, jonka mukaan tietovarastoja johde-

taan organisaation sisällä. Seuraavassa luvussa (3.2) syvennytään tarkemmin ai-

neettoman pääoman ja tietojohtamisen käytänteiden synergiaan. 

 

3.2 Aineeton pääoma ja tietojohtamisen käytänteet 

 

Kuten luvussa 3.1. on esitetty, aineettomaan pääomaan keskittyvä tutkimus lähes-

tyy usein aihetta staattisesta tietovaraston näkökulmasta, kun taas tietojohtamisen 

tutkimus keskittyy enemmän dynaamiseen ja prosessuaaliseen näkökulmaan 

(Kianto et al. 2014, 365). Organisatorisia ja johtamistapoihin liittyviä käytänteitä tar-

vitaan, jotta aineettoman pääoman sisällä oleva tietopotentiaali saadaan hyödyn-

nettyä liiketoiminnalliseksi suorituskyvyksi (Hussinki et al. 2017). Myös Alavin & 

Leidnerin (2001, 113-114) mukaan tietojohtaminen viittaa kollektiivisen tiedon tun-
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nistamiseen sekä aineettoman pääoman hyödyntämiseen, joka tuottaa organisaa-

tiolle kilpailuetua. Aineeton pääoma itsessään ei siis edellä mainittuihin näkemyksiin 

viitaten tuo välttämättä organisaatiolle lisäarvoa, vaan aineetonta pääomaa tulee 

johtaa organisaation sisällä. Tietojohtamista pidetään laajalti prosessina, johon liit-

tyy useita aktiviteetteja, joiden avulla organisaatio voi saavuttaa tietoperustaisia kil-

pailuetuja (Alavi & Leidner 2001, 113-114). Samaa mieltä on esimerkiksi Ellsworth 

(2002, 1), joka toteaa, että tiedon luonti ja johtaminen on noussut keskeiseksi kilpai-

luedun lähteeksi aiempien fyysisen pääoman ja työvoimakustannuksen sijaan. 

 

Kiannon et al. (2014) mukaan aineettoman pääoman ja tietojohtamisen tutkimuskir-

jallisuudessa kumpaakin teoriaa on tutkittu omista näkökulmista ja niiden yhdistämi-

nen on ollut vähäistä. Näiden kahden teoreettisen näkökulman välille on kuitenkin 

mahdollista rakentaa yhteys (kuva 4), jonka mukaan erilaisia aineettomia voimava-

roja voidaan johtaa tietojohtamisen käytänteiden avulla tehokkaammin organisaa-

tion suorituskyvyn ja arvon lisäämiseksi (Kianto et al. 2014, 369). 

 

 

Kuva 4: Aineettoman pääoman vaikutus organisaation suorituskykyyn tietojohtami-

sen käytänteiden kautta (Kianto et al. 2014, 369).  

 

Andreeva & Kianto (2012, 617-618) toteavat tutkimuksessaan, että tietovarastot 

muunnetaan organisaation suorituskyvyksi systemaattisten ja järjestelmällisten tie-

tojohtamisen käytänteiden kautta. Tietojohtamisen käytänteet voidaan tutkimuskir-

jallisuuden perusteella erottaa tietoprosesseista ja tietoresursseista. Tietoresurssit, 

eli aineeton pääoma, viittaavat staattiseen tietovarastoon tai organisaation tietopoh-

jaan (Hussinki et al. 2017, 1597). Tietojohtamiseen on minimissään liitetty neljä tie-

toprosessia, jotka ovat tiedon luominen, säilyttäminen, siirtäminen ja soveltaminen 

(Alavi & Leidner 2001, 113-114). Tietoprosessit ovat Andreevan & Kiannon (2012, 
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619) mukaan organisaatiolle ominaisia tapoja esimerkiksi tiedon jakamiseen ja hyö-

dyntämiseen, kun taas tietojohtamisen käytänteet ovat johtamiskäytänteitä, jotka tu-

kevat tiedon tehokasta ja sujuvaa johtamista organisaation eduksi.  

 

Hussingin et al. (2017, 1597) määrityksen mukaan tietojohtamisen käytänteet ovat 

tarkoituksenmukaisia organisaationaalisia ja johtamiseen liittyviä käytänteitä, joiden 

avulla johdetaan sekä tietoresursseja että tietoprosesseja, jotta organisaationaalisia 

hyötyjä voidaan luoda. Inkinen (2016, 31) on kehittänyt väitöstutkimuksessaan tie-

tojohtamisen käytänteiden viitekehyksen, jossa on 10 osa-aluetta. Kukin osa-alue 

sisältää tietoperustaisen johtamisen käytänteitä, joiden tarkoituksena on luoda tie-

dosta lisäarvoa organisaatiolle. Inkisen (2016) kehittämässä mallissa (kuva 5) tieto-

johtamisen käytänteitä ovat esimiestyö, tiedon suojaaminen, tiedon ja osaamisen 

strateginen johtaminen, tietoperustainen rekrytointi, tietoperustainen kehityskeskus-

telu, tietoperustainen koulutus ja kehittäminen, tietoperustainen palkitseminen, op-

pimismekanismit, informaatioteknologian käytänteet ja työn organisointi.  

 

 

Kuva 5: Tietojohtamisen käytänteiden viitekehys (Inkinen 2016, 31) 

 



35 
 

  

Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi Inkisen (2016) luoman, ja mm. Hussingin et al. 

(2017) soveltaman tietojohtamisen käytänteiden sisältö. Inkisen (2016, 31) mukaan 

johdon ja esimiesten ominaisuudet ja käyttäytyminen ovat ratkaisevassa roolissa 

onnistuneessa tietojohtamisessa. Hussinki et al. (2017) ovat perustelleet esimies-

työn tärkeyden mm. Grantin (1996) tietoperustaisen näkemyksen mukaan, jossa 

esimiehet koordinoivat tiedon integraatiota yrityksen sisällä.  

 

Yrityksen tulee strategisessa suunnittelussa huomioida, millaista tietoa yrityksessä 

on tällä hetkellä, millaista tietoa tarvitaan tulevaisuudessa ja miten tietoa kehitetään 

vastaamaan organisaation tarpeita (Zack 1999, 142). Väitöskirjassaan Inkinen 

(2016, 32) esittää suorittamansa kirjallisuuskatsauksen perusteella jaottelun, jonka 

mukaan strategisiin tietojohtamisen käytänteisiin voidaan sisällyttää strategisen tie-

don tunnistaminen ja tietoperustaisen strategian luominen, sekä tietostrategiaan liit-

tyvien toimenpiteiden jalkauttaminen ja tietoresurssien mittaaminen ja seuranta. 

 

Osa Inkisen (2016) luomista tietojohtamisen käytänteistä ovat tietoon perustuvia 

henkilöstöjohtamisen (HRM) käytänteitä (rekrytointi, suorituskyvyn arviointi, harjoit-

telu ja kehittäminen sekä palkitseminen), joiden avulla on tarkoitus kehittää organi-

saation suorituskykyä yksilöiden, eli inhimillisen pääoman näkökulmasta (Hussinki 

et al. 2017). Tietoperustaisessa rekrytoinnissa tulee Inkisen (2016, 32) mukaan ar-

vioida työnhakijan osaamista ja kehittymismahdollisuuksia, sekä sosiaalisia vuoro-

vaikutustaitoja. Tietoon perustuvan suoritusarvioinnin tarkoituksena on arvioida 

kuinka hyvin yksilöt luovat, jakavat sekä soveltavat toisilta saamaansa tietoa, ja tie-

toperustainen suoritusarvioinnin kautta tietojohtamisen tärkeys organisaatiossa ko-

rostuu sekä työntekijöiden sitoutuminen tiedon jakamiseen, luomiseen ja hyödyntä-

miseen paranee (Inkinen 2016, 33). Tietoon perustuvan koulutuksen ja kehittämisen 

osalta Inkinen (2016, 32) on omaksunut Nonakan & Takeuchin (1995) näkemyksen, 

jonka mukaan yksilöiden koulutus ja kehittäminen vaatii ennakoivaa suunnittelua 

koulutuksen kehittämisessä, jonka tarkoituksena on kasvattaa organisaation tieto-

varaston laajuutta sekä arvoa. Viimeisenä HRM käytänteenä Inkinen (2016, 33) esit-

tää tietoon perustuvan palkitsemisen, jonka tarkoituksena on palkita yksilöitä heidän 
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onnistumisistaan tiedon luomisessa, jakamisessa ja hyödyntämisessä. Palkitsemis-

käytänteet ovat näin ollen synergisiä tietoon perustuvan suoritusarvioinnin kanssa, 

joka sisältää myös tiedon luomisen, jakamisen ja hyödyntämisen seurannan. 

 

Tietoon perustuvat oppimismekanismit (kuten mentorointi ja parhaat käytänteet) 

edesauttavat Inkisen (2016,33) mukaan organisaation tietovaraston hyödyntämistä 

ja kehittämistä koordinoidun tiedon jalkauttamisen ja jakamisen kautta. Inkinen et 

al. (2015) myös tuovat esille, että huolehtimalla organisaation rakenteista ja käytän-

teistä, joiden avulla oppimista edistetään, voidaan kasvattaa myös työtekijöiden mo-

tivaatiota tiedon jakamiseen ja luomiseen.  

 

Inkinen (2016,33) omaksuu väitöstutkimuksessaan mm. Alavin & Leidnerin (2001) 

esittämän näkemyksen, jonka mukaan informaatioteknologian avulla voidaan hyö-

dyntää tehokkaasti yrityksen tietoresursseja. Esimerkiksi intranettien, digitaalisten 

arkistojen ja tietokantojen, virtuaalikonfrenssien ja älykkäiden liiketoimintatyökalujen 

avulla voidaan tehostaa tietoresurssien levittämistä ja jakamista sekä tuottaa tär-

keää tietoa päätöksenteon tueksi (Inkinen 2016). Kymmenentenä tietojohtamisen 

käytänteenä Inkinen (2016,33) esittää työn organisoinnin, joka käsittelee lähinnä 

organisaationaaliseen suunnitteluun liittyviä asioita ja esimerkiksi Grantin (1996) 

mukaan työn organisoinnilla voidaan yhdistää erilaisia taitoja ja taustoja omaavia 

yksilöitä tiimeihin, jolloin tiedon jakaminen ja hyödyntäminen kehittyvät organisaa-

tion sisällä. Hussinki et al. (2017) tuovat esille, että organisaationaliset rakenteet, 

jotka tukevat tiedon jakamista ja kehittämistä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa 

ovat erittäin hyödyllisiä.  

 

Tutkimuksen kontekstin, eli turvallisuusjohtamisen näkökulmasta etenkin inhimilli-

seen pääomaan liittyvät tietojohtamisen käytänteet ovat mielenkiitoisia, sillä kuten 

aiemmin esitin luvussa 2.3, sitoutumisperustaisen turvallisuusjohtamisen lähtökoh-

tana on, että ihmiset ovat ratkaisu, eikä ongelma (mm. Dekker 2014; Zwetsloot et 

al. 2017). Näin ollen on hyvä pohtia tulisiko turvallisuustutkimuksessa ja työelä-

mässä kiinnittää enemmän huomiota ihmisten ja organisaatioiden hallussa olevaan 
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tietoon, joka voisi johtaa organisaation turvalliseen suorituskykyyn. Tutkimuskirjalli-

suudessa on viimeisen vuosikymmenen aikana tehty useita aloitteita turvallisuus-

johtamisen ja tietojohtamisen yhdistämiseksi.  

 

Seuraavassa luvussa syvennytään tarkemmin tietojohtamista ja turvallisuusjohta-

mista yhdistelevään kirjallisuuteen. Aiemman kirjallisuuden perusteella luodaan teo-

reettinen viitekehys uudelle turvallisuustietojohtamisen mallille. 
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4 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS – TIETOPERUS-

TAINEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

 

Zanko & Dawson (2012, 340) toteavat, että turvallisuusjohtamiseen keskittyvä tutki-

muskirjallisuus on jäänyt hyvin vähäiseksi johtamista käsittelevissä akateemisissa 

huippujulkaisuissa ja tämä asettaa sekä haasteita että mahdollisuuksia tutkijoille eri-

laisten lähestymiskulmien kehittämiseen. Turvallisuuteen liittyvissä keskusteluissa 

on esitetty, että turvallisuus tulisi nähdä osana organisaation aineetonta pääomaa 

(mm. Nuñez & Villanueva 2011; Koivisto 2014). Tietojohtamisen tutkijat (Kianto et 

al. 2014; Hussinki et al. 2017) ovat esittäneet puolestaan, että aineetonta pääomaa 

(tietovarastot) johdetaan tietojohtamisen käytänteillä, minkä seurauksena organi-

saation suorituskyky voi kehittyä. Perustuen edellä esitettyihin näkemyksiin, ku-

vassa 6 on esitetty alustava malli, jonka mukaan turvallisuustietoa, eli aineettoman 

pääoman mukaisia turvallisuustietovarastoja, voidaan johtaa turvallisuustietojohta-

misen käytänteiden kautta, jotta organisaatio pystyy parantamaan turvallisuuteen 

liittyvää suorituskykyään. 

 

 

Kuva 6: Tietoperustaisen turvallisuusjohtamisen alustava malli perustuen Kianto et 

al. (2014) esittämään näkemykseen aineettoman pääoman ja tietojohtamisen käy-

tänteiden yhdistämisestä. 

 

Seuraavissa luvuissa perehdytään ensin turvallisuusjohtamista ja tietojohtamista 

yhdistelevään aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, ja tarkastellaan, kuinka aiemmissa 

tutkimuksissa näitä kahta erillistä johtamisen osa-aluetta on yhdistelty kirjallisuu-

dessa (luku 4.1). Kirjallisuuskatsauksen jälkeen esitetään kuvaan 6 perustuva tur-

vallisuustietojohtamisen viitekehys (luku 4.2), jonka jälkeen viitekehyksen keskeisin 

sisältö (turvallisuustieto ja turvallisuustietojohtamisen käytänteet) perustellaan 

aiempaan tutkimuskirjallisuuteen viitaten (luvut 4.2.1 ja 4.2.2). 
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4.1 Aineeton pääoma ja tietojohtaminen turvallisuudessa – aiempi tut-

kimus 

 

Gaurenau et al. (2016, 546) toteavat konfrenssijulkaisussaan, että tietojohtamiseen 

liittyvä tutkimus on lisääntynyt, mutta turvallisuuden näkökulmasta tietojohtamista ei 

ole vielä laajasti tutkittu. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on muutamia esimerk-

kejä, joissa tietojohtamista ja työturvallisuutta on tutkittu yhdessä. Esimerkiksi Da-

niel Podgórski (2010, 283-310) on kirjoittanut työturvallisuuden kehittämisestä tieto-

johtamisen näkökulmasta. Podgórskin (2010, 283-310) mukaan hiljaisen tiedon luo-

minen ja jakaminen ovat merkittävässä roolissa tapaturmien ja ammattitautien en-

naltaehkäisyssä. Hän esittelee mallin (kuva 7), joka perustuu Nonakan & Takeuchin 

(1995) luomaan SECI-malliin, joka on usein käytetty tiedon luomis- ja jakamisteoria 

tietojohtamisessa. 

  

  



40 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7: Hiljaisen tiedon luominen ja jakaminen työturvallisuudessa perustuen 

Nonakan ja Takeuchin SECI malliin (Podgórski 2010, 301) 

 

Podgórskin (2010, 306) mukaan turvallisten toimintatapojen oppiminen tapahtuu 

tarkkailun, kuuntelun, keskustelun, tuntemusten ja tekojen kautta, eikä sääntöjen 

kautta. Myös Matthew Hallowell (2011, 203-210) on tutkinut tietojohtamista raken-

nusteollisuuden työturvallisuuden kehittämisessä. Hänen tutkimuksensa liittyvät 

myös turvallisuustietoon ja sen jakamiseen. Hallowell (2011, 210) on myös kehittä-

nyt turvallisuustiedon jakamismallin (kuva 8), jonka mukaan sisäisistä ja ulkoisista 

tietolähteistä muodostuu organisaation sisäinen turvallisuustietovarasto.  
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Kuva 8: Viitekehys turvallisuustietojohtamisen kehittämiseen (muokattu lähteestä 

Hallowell, M. 2011, 210). 

 

Hallowell esittelee mallissaan erilaisia käytäntöjä, joilla voidaan siirtää tehokkaasti 

tietoa työntekijöille. Näitä ovat esimerkiksi turvaryhmät, perehdytys, parhaista käy-

tänteistä palkitseminen, turvallisuusmentorit ja näyttötaulut (Hallowell 2011, 210). 

Mallissa ei kuitenkaan tuoda esille henkilöstön sitouttamista. Ilman pakottamista 

syntyvä halu turvallisuuden kehittämiseen, on sitoutumisperustaisen turvallisuusjoh-

tamisen edellytyksenä, kuten aiemmin esittämäni tutkimuskirjallisuus (mm.  

Zwetsloot et al. 2013) osoittaa. Edellä mainitut tutkimukset (Podgórski 2010; Hallo-

well 2011) ovat luoneet pohjaa turvallisuusjohtamisen ja tietojohtamisen yhdistämi-

selle, mutta kummassakaan tutkimuksessa ei huomioitu aineettoman pääoman 

taustateoriaa osana tietoperäistä näkemystä.  
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Nuñez & Villanueva (2011, 56-71) ovat luoneet “safety capital” käsitteen, joka suo-

raan suomennettuna viittaa organisaation turvallisuuspääomaan, eli turvallisuustie-

tovarastoon. Nuñez & Villanueva (2011) yhdistävät tutkimuksessaan turvallisuuden 

ja aineettoman pääoman, jonka seurauksena he luovat turvallisuuspääoman mää-

ritelmän. Kuten taulukosta 3 voidaan havaita, he ovat omaksuneet malliinsa inhimil-

lisen-, rakenteellisen ja sosiaalisen pääoman osa-alueet.  

 

Taulukko 3: Turvallisuuspääoman osa-alueet ja sisältö (mukaillen Nuñez & Vil-

lanueva 2011) 

 

 

Nuñezin & Villanuevan (2011, 61) tekemässä jaottelussa turvallisuusharjoittelu, en-

nakointi ja vaarojen tunnistaminen, poikkeamareagointikyky sekä työntekijän fyysi-

nen kunto ovat inhimillisen turvallisuuspääoman osatekijöitä. Rakenteellisen turval-

lisuuspääomaan kuuluu esimerkiksi vaarallisten työvaiheiden formalisointi, riskien 

havaitseminen tai onnettomuuksien tutkinta ja analyysi (Nuñez & Villanueva 2011, 
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61). Lisäksi edellä mainittujen tutkijoiden luoman turvallisuuspääoman kolmas osa-

alue, eli sosiaalinen pääoma jaetaan kahteen osaan, jotka ovat sisäinen- ja ulkoinen 

suhdepääoma. Heidän mukaansa molemmilla osa-alueilla on merkittävä rooli va-

hinkojen estämisessä ja niihin sisältyy mm. alihankkijoiden kouluttaminen, osallistu-

minen valtiollisiin koulutusohjelmiin ja turvallisuuteen liittyvä maine. 

 

Myös Gaurenau et al. (2016, 543) ovat omaksuneet aineettoman pääoman näkö-

kulman turvallisuusjohtamiseen, minkä lisäksi he ovat tuoneet malliinsa (kuva 9) tie-

tojohtamisen laajemmassa kokonaisuudessa mukaan. Nuñezin & Villanuevan 

(2011, 61) määrityksestä poiketen, Gaurenaun et al. (2016) mallissa lähestytään 

turvallisuustietoa yleisesti käytetyn aineettoman pääoman osa-alueiden mukaisesti 

(inhimillinen, rakenne ja suhdepääoma). Heidän mallissaan ei esiinny kahtia jaettua 

sosiaalisen pääoman määritelmää ja lisäksi Gaurenaun et al. (2016) mallissa tuo-

daan esille myös tiedon luonne, jonka mukaan tieto voi olla hiljaista tai eksplisiittistä. 

Toisaalta, Gaureanu et al. (2016) eivät puolestaan määrittele tarkemmin turvalli-

suustiedon asiasisältöä aineettoman pääoman näkökulmasta, jonka taas Nuñez & 

Villanueva (2011) tekevät melko perusteellisesti. Nuñez & Villanueva eivät puoles-

taan esittele tutkimuksissaan erityisiä tietojohtamisen prosesseihin perustuvia joh-

tamiskäytänteitä (vertaa Hussinki et al. 2017), joiden avulla turvallisuuspääomaa 

johdetaan tehokkaasti. 
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Kuva 9: Aineettoman pääoman ja tietojohtamisen näkökulma turvallisuusjohtami-

seen (Gaurenau et al. 2016, 543)  

 

Kuvassa 9 esitetyssä laajassa viitekehyksessä yhdistyvät aineettoman pääoman ja 

tietojohtamisen teoriat sekä turvallisuusjohtaminen. Gaurenau et al. (2016) ovat 

esittäneet tutkimuksessaan mallin, joka on taustateorioiltaan saman suuntainen 

kuin Kiannon et al. (2014) esittämä malli (kuva 4), jossa aineetonta pääomaa joh-

detaan tietojohtamisen avulla. Vaikka Gaurenaun et al. (2016) esittämä näkemys 

on uusi, niin mallissa on edelleen tavoitteena välttää vahinkojen syntymistä työpai-

koilla, jolloin malli viittaa tältä osin edelleen perinteiseen, kontrolloivaan turvallisuus-

johtamiseen. Taulukossa 4 on esitetty Gaurenaun et al. (2016) esittämä näkemys 

niistä tietojohtamiseen perustuvista osatekijöistä, jotka heidän mielestään tulee ot-

taa huomioon kuvan 9 mukaisessa turvallisuusjohtamisessa. Eri osa-alueet muo-

dostuvat johtoa, esimiehiä ja koko organisaatiota koskevista asioista, yksilötason 

asioista sekä erityisistä toimenpiteistä, joiden avulla asioita voidaan viedä käytän-

töön. Gaurenaun et al. (2016) esittämät dimensiot perustuvat Järvisin et al. (2014, 

7) luomaan vastavuoroiseen turvallisuuskulttuurimalliin. 
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Taulukko 4: Turvallisuuskulttuurin dimensiot perustuen tietojohtamisen näkökul-

maan (Gaurenau et al. 2016, 543-544 ref. Järvis et al. 2014, 7)  

 

 

Vaikka Gaurenaun et al. (2016, 543) esittämässä mallissa (kuva 9) ei suoraan näy 

sitoutumisen merkitystä turvallisuusjohtamisessa, niin tämä ilmenee taulukossa 4 

esitetyssä turvallisuuskulttuurin eri dimensioissa sekä johdon ja esimiesten sitoutu-

misena, sekä yksilötason sitoutumisena turvalliseen työskentelyyn. Näin ollen Jär-

visin et al. (2014) ja Gaurenaun et al. (2016) esittämät dimensiot tukevat sitoutumis-

perustaisen turvallisuusjohtamisen ja tietojohtamisen yhdistämistä.  

 

Tietojohtamisen prosessit ilmenevät edellä mainitussa taulukossa (taulukko 4) ylei-

sellä tasolla (tiedon levitys, siirtäminen jakaminen ja hyödyntäminen). Kuten aiem-

min on mainittu, tietoprosessit ovat organisaatiolle ominaisia tapoja esimerkiksi tie-

don jakamiseen ja hyödyntämiseen, kun taas tietojohtamisen käytänteet ovat johta-

miskäytänteitä, jotka tukevat tiedon tehokasta ja sujuvaa johtamista organisaation 

eduksi (Kianto & Andreeva 2012, 619). Näin ollen taulukossa 4 esitetyt toimenpiteet 

eivät ole edellisen määrityksen mukaisia tietojohtamisen käytänteitä, vaan yleisiä 
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toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla johdon ja yksilöiden tason asiat saadaan jal-

kautettua työpaikalla.  

 

Myös Verhagen (2013, 243-244) on tutkinut väitöskirjassaan turvallisuutta ja tieto-

johtamista ja hänen mukaansa organisaation johdon tulee ymmärtää, miten tietoa 

johdetaan käytännön tasolla ja lisäksi tietojohtamisen tulee olla osa organisaation 

turvallisuusstrategiaa. Verhagen (2013, 219-220) on luonut tutkimuksessaan kym-

menen käytännönläheisiä tietojohtamisen periaatteita (taulukko 5), jotka tulisi huo-

mioida osaksi turvallisuusjohtamista. 

 

Taulukko 5: Kymmenen tietojohtamisen periaatetta turvallisuusjohtamiseen (Verha-

gen 2013, 219-220) 

 

 

Verhagenin (2013, 219-220) tietojohtamisen periaatteissa korostuu käytännönlähei-

syys ja hän esittää useita johtamiseen liittyviä ehdotuksia turvallisuuden paranta-

miseksi. Hänen mukaansa organisaation tuli panostaa tietojohtamisen näkökul-
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masta mm. osaamiseen, osallistamiseen, oppimiskykyyn, asiantuntijatiimeihin, on-

gelmanratkaisutaitoihin ja palkitsemiseen, jotta turvallisuus voisi parantua. Hänen 

johtamiskäytänteissään ei kuitenkaan huomioida turvallisuustietoon liittyviä tietova-

rastoja, eli aineetonta pääomaa, joka on tässä tutkimuksessa kehitettävän mallin 

taustateoria. 

 

Turvallisuus- ja tietojohtamista yhdistävän tutkimuskirjallisuuden yhteenveto 

 

Edellä esitetyssä tutkimuskirjallisuudessa turvallisuusjohtamista ja tietojohtamista 

on tutkittu yhdessä ja useita perusteluja on esitetty, miksi nämä kaksi johtamisen 

näkökulmaa tulisi yhdistää uudeksi turvallisuusjohtamisen lähestymistavaksi. Esi-

merkiksi Podgórski (2010) ja Hallowell (2011) esittivät omat näkemyksensä turvalli-

suusjohtamisen ja tietojohtamisen yhdistämiselle, mutta kumpikaan tutkijoista ei pe-

rustanut tutkimustaan aineettoman pääoman taustateoriaan. Nuñez & Villanueva 

(2011) esittivät tutkimuksessaan turvallisuuspääoma -käsitteen, joka perustuu ai-

neettoman pääoman teoriaan, mutta he eivät esitä tutkimuksessaan tietojohtamisen 

prosesseihin perustuvia johtamiskäytänteitä (vrt. mm. Hussinki et al. 2017; And-

reeva & Kianto 2012), joiden avulla aineetonta pääomaa voidaan tehokkaasti joh-

taa. Gaurenau et al. (2016) esittävät konfrenssijulkaisussaan laajan viitekehyksen, 

jossa turvallisuusjohtaminen, aineeton pääoma ja tietojohtaminen on yhdistetty, 

mutta he puolestaan jättävät määrittämättä, kuinka turvallisuustieto määritellään ai-

neettoman pääoman jaottelun (rakenne-, inhimillinen- ja suhdepääoma) mukaisesti, 

jonka puolestaan Nuñez & Villanueva (2011) tekevät melko perusteellisesti. Verha-

gen (2013) on esittänyt kymmenen käytännön läheistä tietojohtamisen periaatetta 

turvallisuusjohtamiseen, mutta hänkään ei esitä tietojohtamisen periaatteitaan pe-

rustuen aineettoman pääoman taustateoriaan.  

 

Ottaen huomioon edellä esitetyn tutkimuskirjallisuuden, voidaan olettaa, että tässä 

tutkimuksessa omaksuttua teoreettista lähestymiskulmaa (kuva 6), ei aiemmin ole 

sellaisenaan tutkittu, jolloin voidaan esittää olettamus, jonka mukaan seuraavassa 

luvussa esitettävä sitoutumisperusteisen turvallisuustietojohtamisen malli laajentaa 

turvallisuusjohtamiseen ja tietojohtamiseen liittyvää tieteellistä keskustelua. 
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4.2 Sitoutumisperusteisen turvallisuustietojohtamisen malli 

 

Sherehiy & Karwowski (2006, 318) ovat esittäneet, että tieto on yksi tärkeimmistä 

seikoista turvallisuus- ja terveystavoitteiden saavuttamisessa, ja tietojohtamisen 

kautta on tarkoitus luoda organisaationaaliset rakenteet, jotka mahdollistavat turval-

lisuustiedon kehittymisen. Myös Järvis et al. (2014, 14) ovat esittäneet, että yhteis-

ten tavoitteiden tai vision saavuttaminen sekä asenteiden ja ymmärryksen saavut-

taminen kaikkien työntekijöiden osalta vaatii tehokasta tietojohtamisjärjestelmää. 

Useat tutkijat (Nuñez & Villanueva 2011; Järvis et al. 2014; Gaurenau et al. 2016) 

ovat esittäneet, että turvallisuus voidaan nähdä osana organisaation aineetonta 

pääomaa. Tutkimuskirjallisuudessa on myös esitetty, että aineetonta pääomaa voi-

daan johtaa tietojohtamisen käytänteiden avulla (mm. Kianto et al. 2014; Hussinki 

et al. 2017).  

 

Koska turvallisuudessa tulisi kiinnittää huomiota onnistumiseen (mm. Zwetsloot 

2017; Cooper 2015; Dekker 2014 & Hollnagel 2014a), tulisi turvallisuustavoitteen tai 

-vision olla myös positiivinen, jolloin vahinkojen estäminen ei ole edellä mainittujen 

tutkijoiden näkemyksen mukaan perusteltu tavoite turvallisuudessa. Turvallisuuteen 

sitoutumisen merkitys on korostunut viime aikoina turvallisuustutkimuksessa ja esi-

merkiksi Wachterin & Yorion (2014,129) mukaan organisaatioiden tulisi panostaa 

enemmän työntekijöiden sitouttamiseen ja osallistamiseen yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi. Samaa mieltä ovat mm. Zwetsloot et al. (2013, 46), joiden mukaan 

erinomaisen turvallisuuden saavuttaminen vaatii koko henkilöstön sitoutumisen. 

Myös Barling & Hutchinson (2000, 77) ovat sitä mieltä, että sitoutumisperustainen 

turvallisuusjohtaminen lisää työntekijöiden sitoutumista organisaation tavoitteisiin. 

Näin ollen määritelmät kuten sitoutuminen erinomaiseen turvallisuuteen (Zwetsloot 

et al. 2017), ja sitoutuminen työpaikan turvallisuuden parantamiseen (Cooper 1995) 

ovat sopivia määritelmiä sitoutumisperustaisen turvallisuuden lähtökohdaksi. Edellä 

esitetty tutkimuskirjallisuus voidaan esittää tiivistetysti seuraavalla tavalla:  

 

• Turvallisuustavoitteen tulee olla positiivinen, kuten erinomainen turvallisuus 

tai työpaikan turvallisuuden jatkuva parantaminen 
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• Turvallisuuteen liittyvä tieto ja sen johtaminen ovat merkittävässä roolissa 

organisaation turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa 

• Koko henkilöstön sitoutuminen on kriittisen tärkeää, jotta tavoitteet voidaan 

saavuttaa.  

• Turvallisuus voidaan nähdä osana aineetonta pääomaa, ja aineetonta pää-

omaa johdetaan tietojohtamisen käytänteiden kautta 

Kuvassa 10 on esitetty edellä mainittuun tutkimuskirjallisuuteen perustuen uusi tur-

vallisuustietojohtamisen malli ja kuvassa on kerrattu myös tutkimuksen taustaongel-

mat sekä tutkimuskysymykset. 

 

 

Kuva 10: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys - Sitoutumisperusteisen turvallisuus-

tietojohtamisen malli - alustava näkemys 
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Sitoutumisperusteisella turvallisuustietojohtamisella (kuva 10) tarkoitetaan siis koko 

organisaation sitoutumista erinomaiseen turvallisuuteen, jonka saavuttamiseen tar-

vitaan turvallisuustietoa, eli aineetonta pääomaa, jota johdetaan (turvallisuus)tieto-

johtamisen käytänteiden kautta. Turvallisuus aineettomana pääomana eli turvalli-

suustieto, sekä turvallisuusjohtamisen käytänteet luodaan tässä tutkimuksessa, kun 

tietojohtamisen käytänteet ja aineettoman pääoman mukaiset osa-alueet yhdiste-

tään sitoutumisperusteisen turvallisuusjohtamisen kontekstiin. Tavoitteena turvalli-

suustietojohtamisessa on erinomainen turvallisuus, jolloin huomioidaan turvallisuus-

johtamisen positiivinen näkökulma vahingontorjunnan sijaan. Seuraavissa luvuissa 

määritellään tarkemmin turvallisuustiedon eli aineettoman turvallisuuspääoman, 

sekä turvallisuustietojohtamisen käytänteiden sisältö. 

4.2.1 Turvallisuustieto aineettomana pääomana 

 

Kuten aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on esitetty (mm.  Järvis et al. 2014; Gau-

renau et al. 2016), turvallisuus voidaan nähdä osana organisaation aineetonta pää-

omaa, eli turvallisuustietona, joka koostuu inhimillisestä pääomasta, rakennepää-

omasta ja suhdepääomasta. Kuitenkaan kirjallisuuskatsauksen perusteella ei löyty-

nyt näkemystä, jossa edellä mainitun kolmijaottelun mukaisesti olisi määritelty tieto-

sisältö kyseisiin aineettoman pääoman osa-alueisiin. Tarkimmalla tasolla osa-aluei-

den sisältö on määritetty Nuñezin & Villanuevan (2011) toimesta, mutta heidän ja-

ottelunsa poikkeaa tietyiltä osin kolmijaottelusta, sillä he käyttävät kahtia jaettua so-

siaalisen pääoman määritelmää suhdepääoman sijaan. Pia Oedevald (2013) esitteli 

Saferan Turmitta -nimisessä tutkimushankeseminaarissa (Turmitta = Turvallisuu-

den liiketoiminnallisen arvon mittaaminen) turvallisuuspääomakäsitteen, joka viittaa 

aineettoman pääoman kolmeen yleisesti käytettyyn osa-alueeseen (inhimillinen-, 

rakenne- ja suhdepääoma). Kuvassa 11 on esitetty tutkimushankkeen tuloksien pe-

rusteella luotu Turmitta-turvallisuuspääoman arviointikehys. 
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Kuva 11: Turmitta-turvallisuuspääoman arviointikehys (Turmitta hanke- Oedevald 

2013) 

 

Tässä tutkimuksessa suoritetussa kirjallisuuskatsauksessa ei löytynyt toista vastaa-

vaa turvallisuuspääoman määritelmää, jossa rakennepääoma, suhdepääoma ja in-

himillinen pääoma olisi määritelty myös sisällöllisesti. Kyseisen jaottelun merkittävin 

puute on se, että julkisista tietolähteistä ei löydy teoreettisia perusteluja hankkeessa 

luodulle turvallisuuspääoman arviointikehykselle, mutta tutkimuskirjallisuuden 

avulla arviointikehyksen mukainen jaottelu on myös perusteltavissa kirjallisuuskat-

sauksessa esitettyjen näkemysten mukaan. Taulukossa 6 (seuraava sivu) on esi-

tetty Evansin et al. (2015) mallia mukaileva turvallisuustiedon jaottelu Turmitta-

hankkeen turvallisuuspääomasta, jossa asiasisältö on jaettu inhimilliseen-, raken-

teelliseen- ja suhdepääomaan.  
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Taulukko 6: Evans et al. (2015) mallia mukaileva turvallisuustiedon jaottelu perus-

tuen Safera -hankkeen (2013) Turmitta-turvallisuuspääoman arviointikehykseen 

 

 

Seuraavissa kappaleissa määritellään tarkemmin kuvassa 11 ja taulukossa 6 esite-

tyt turvallisuuspääoman osa-alueet perustuen aiempaan tutkimuskirjallisuuteen.  

 

Turvallisuustiedon inhimillinen pääoma 

 

Fruhenin et al. (2013, 30) määrityksen mukaan turvallisuustieto koostuu turvallisuu-

teen liittyvistä tosiasioista ja informaatiosta, teoreettisesta ja käytännönläheisestä 

ymmärryksestä, sekä valppaudesta, mitkä on saavutettu kokemusten, taustatekijöi-

den ja koulutuksen avulla. Kyseinen määritelmä viittaa turvallisuustiedon aineetto-

maan pääoman inhimilliseen tietoon, sillä esimerkiksi Kianto et al. (2017 ref. Bontis, 

1998; Edvinsson & Malone, 1997; Stewart, 1997) mainitsevat, että inhimillinen pää-

oma koostuu yksilöiden ominaisuuksista ja kyvykkyyksistä, kuten esimerkiksi tie-

dosta, kokemuksista, sitoutumisesta ja motivaatiosta. Järvis et al. (2014, 7) määrit-

televät tutkimuksessaan, että henkilöiden aisti- ja kognitiiviset taidot, eli osaaminen 

on myös tärkeää turvallisuuskulttuurin kehittymisen kannalta. Zwetsloot et al. (2017) 

näkevät, että sitoutumisperustaisessa turvallisuusjohtamisessa turvallisuus kuuluu 
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henkilöstön ammattitaitoon ja yksilöt osallistuvat ratkaisujen kehittämiseen. Myös 

tästä näkökulmasta on syytä korostaa henkilöstön osaamisen merkitystä. 

 

Nuñezin & Villanuevan (2011, 61-62) näkemyksen mukaan yksilöiden terveys (er-

gonomia ja psykososiaalinen kuormitus) tulee nähdä yksilöiden ominaisuutena, joka 

sisältyy inhimilliseen pääomaan. Heidän mukaansa päätavoitteena on löytää tasa-

paino toiminnallisen tehokkuuden ja yksilön hyvinvoinnin (terveys, turvallisuus, mu-

kavuus ja tyytyväisyys) välillä. Subramaniam & Youndt (2005, 20-24) toteavat, että 

perinteisten henkilöstön kehittämiseen liittyvien asioiden (esim. rekrytointi, koulutus, 

työsuunnittelu) lisäksi voi olla tarve kehittää myös yhteistyö- ja verkostointitaitoja, 

mikä viittaa henkilöiden sosiaaliseen kyvykkyyteen. Podgórski (2010) toteaa, että 

turvallisuuteen satsattavat resurssit ja tieto menettää merkityksensä, jos ei työnte-

kijöiden ja esimiesten reagointikykyä (valppaus) ja sisäistä motivaatiota kehitetä. 

Sunindijo & Zou (2013, 1151) korostavat esimiesten aktiivista osallistumista, ohjaa-

mista ja motivointia turvallisuuden kehittämiseen, mutta kirjoittajat myös huomaut-

tavat, että ketään ei voi pakottaa kehittämään itseään, jos ei ole halua kehittyä, jol-

loin turvallisuusmotivaation merkitys korostuu.  

 

Turvallisuustiedon rakenteellinen pääoma 

 

Järvis et al. (2016, 274) esittävät, että ”turvallisuusilluusion välttämiseksi”, virallisten 

turvallisuussääntöjen sijaan tulisi keskittyä implementoimaan organisaationaalisia 

rakenteita, jotka edistävät esimiesten ja työntekijöiden kommunikointia, yhteistyötä 

sekä oppimista. Subramaniamin & Youndtin (2005, 20-24) mukaan rakenteellinen 

pääoma viittaa institutionaaliseen tietoon ja kodifioituihin kokemuksiin, jotka voidaan 

säilöä tietokantoihin, prosesseihin, rutiineihin ja muihin organisaation rakenteisiin. 

 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuus ja dokumentointi ovat Järvisin et al. 

(2014) mukaan oleellisia elementtejä erinomaisessa turvallisuuskulttuurissa. Lisäksi 

yhteisten turvallisuustavoitteiden tai vision saavuttaminen, sekä asenteiden ja ym-

märryksen saavuttaminen kaikkien työntekijöiden osalta vaatii tehokasta tietojohta-

misjärjestelmää (Järvis et al. 2014, 14). Myös Nuñez & Villanueva (2011) toteavat, 
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että turvallisuusjohtamisjärjestelmä tulee nähdä kokonaisuutena, jota koskevaa do-

kumentaatiota yhdistelemällä, päivittämällä ja jakamalla, organisaatiot parantavat 

turvallisuuskommunikaatiota. Edellä mainittujen näkemysten avulla voidaan huoleh-

tia toiminnan ja johtamisen järjestelmällisyydestä. 

 

Evans et al. (2015,6) ovat esittäneet, että tietopääoman tulee olla linkitettynä orga-

nisaation strategiaan, jotta tietoa voidaan hyödyntää organisaation kehittämisessä 

ja Zwetsloot et al. (2017) ovat esittäneet, että turvallisuus on strateginen haaste ja 

turvallisuuteen sitoutuminen tulisi olla lähtökohta turvallisuusjohtamiselle. Verhagen 

(2013, 243-244) esittää, että organisaation johdon tulee ymmärtää, että tietojohta-

minen tulee olla osa organisaation turvallisuusstrategiaa ja lisäksi myös ymmärtää 

kuinka tietoa johdetaan käytännön tasolla. 

 

Hollnagelin (2013, 222-225) mukaan resilienssiin, eli poikkeamareagointikykyyn tai 

muutoksen hallintaan panostavat organisaatiot pyrkivät toimimaan ennakoiden, eikä 

pelkästään reagoi ainoastaan siihen, mikä on jo tapahtunut. Haslam et al. (2016, 

107) ovat tutkineet organisaation ennakoivaa turvallisuuskulttuuria ja heidän mu-

kaansa ennakoivalla turvallisuuden kehittämisellä voidaan saavuttaa parempaa lii-

ketoiminnallista tulosta, sekä parempaa sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. Zwetsloo-

tin et al. (2017) mukaan ennakoivassa turvallisuuskulttuurissa keskitytään vahingon 

torjunnan sijaan turvallisuuden luomiseen, jolloin virheet ovat mahdollisuuksia oppi-

miseen ja organisaatiossa panostetaan turvallisuusmotivaation kehittämiseen. En-

nakoivalle turvallisuuskulttuurille on ominaista pyrkiä erinomaiseen turvallisuuteen, 

ja ennakoivaan turvallisuusjohtamiseen panostavien organisaatioiden työntekijät 

kokevat työantajansa antavan tukea turvalliseen toimintaan (Haslam et al. 2016, 

103-108). 

 

Työprosessien ja edellytysten hallinnan näkökulmasta voidaan tuoda esille Coope-

rin (2015, 49) näkemys, jonka mukaan turvallisuusjohtaminen on prosessi, jossa 

määritetään haluttu tila, järjestetään joukon onnistumisen edellytykset ja osallistu-

taan harkinnanvaraisesti keinoihin, jotka edistävät turvallisuusarvoa. Verhagen 

(2013, 219-220) näkee, että on tärkeää laajentaa työpaikan valmiuksia kehittämällä 
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työntekijöiden osaamista koulutuksen ja harjoittelun avulla, jolloin esimerkiksi on-

gelmaratkaisut tulisi sisällyttää osaksi työntekijöiden osaamisohjelmaa.  

 

Johdon viestiminen yhteisistä arvoista ja päämäärästä parantavat motivaatiota ja 

organisaationalista yhteenkuuluvuutta (Ellsworth 2002, 14). Turvallisuus tulisikin 

nähdä yhtenä organisaation yhteisistä arvoista (Zwetsloot et al. 2017) ja onkin tär-

keää, että johtamisperiaatteet ja käytänteet sekä työntekijöiden ja työnantajan si-

toutuminen arvoihin huomioidaan päivittäisessä työskentelyssä. Verhagen (2013, 

219-220) esittää, että ”isoon kuvaan” liittyviin arvoihin tulee keskittyä ja johdon tulee 

valita huolella arvio lisäävät toimenpiteet, jotka tulee viestiä kaikille organisaation 

tasoille. Tappura et al. (2017, 52) esittävät myös, että johdon sitoutuminen on edel-

lytys onnistuneelle turvallisuusjohtamiselle, -kulttuurille ja -ilmapiirille. Edellä mainit-

tujen näkökulmien avulla voidaan edistää organisaation tukea turvalliselle toimin-

nalle. 

 

Hollnagelin (2014, 24) mukaan turvallisuus perustuu henkilöiden suoriutumiskykyyn 

odotettujen ja odottamattomien olosuhteiden vallitessa. Turvallisuus voidaan nähdä 

dynaamisena (Zwetsloot et al. 2017) tapahtumana, jolloin haasteena on organisaa-

tioita jatkuvasti koskettava muutos, jonka johdosta myös turvallisuuteen liittyvä tieto 

muuttuu jatkuvasti. Besnard & Hollnagel (2014, 22) painottavat, että asiat sujuvat 

organisaatiossa muutoksen keskellä hyvin, koska ihmisillä on kyky joustaa ja omak-

sua asioita. Haslam et al. (2016, 103) esittävät, että ennakoivat turvallisuusorgani-

saatiot kykenevät pohtimaan, kuinka turvallisuutta johdetaan nyt ja mitä asioita tulisi 

huomioida tulevaisuudessa. Edellä mainitut näkemykset parantavat muutoksenhal-

lintakykyä organisaatiossa. 

 

Turvallisuustiedon suhdepääoma 

 

Subramaniamin & Youndtin (2005, 20-24) mukaan suhdepääoma viittaa tietoon, 

joka on sidoksissa organisaation sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Zwetsloot et al. 

(2017) mielestä turvallisuus on tärkeää myös yhteistyökumppaneille ja ulkoisille si-

dosryhmille ja parannukset turvallisuuteen voivat löytyä myös oppimalla muiden or-

ganisaatioiden kokemuksista myös toimialan ulkopuolelta. Nuñez & Villanueva 
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(2011, 65) tuovat esiin, että turvallisuusjohtamisessa tulee huomioida myös toimit-

tajien, alihankkijoiden ja asiakkaiden turvallisuustoiminta ja ajoittain on järkevää 

vaihtaa neuvoa antavaa turvallisuustietoa myös muiden organisaatioiden kanssa.  

 

Haslam et al. (2016, 103) esittävät myös, että erinomaisissa ennakoivissa turvalli-

suuskulttuureissa yritykset huolehtivat yhteiskuntavastuustaan, järjestävät sisäisiä 

ideointikilpailuja ja ulkoisia tiedonvaihtofoorumeita kehittääkseen organisaation tur-

vallisuutta eteenpäin. Hallowell (2011, 210) on myös jakanut turvallisuustietolähteet 

sisäisiin ja ulkoisiin suhteisiin. Suhdepääomaan kuuluvaan ulkoiseen turvallisuus-

tietoon liittyvät hänen mukaansa esimerkiksi alaa koskevat normit, ohjeistukset ja 

tutkimuskirjallisuus sekä sidosryhmien tapaamiset.  

4.2.2 Turvallisuustietojohtamisen käytänteet  

 

Kiannon et al. (2014, 369) mukaan selkeästi muodostettujen tietojohtamisten käy-

tänteiden avulla saavutetaan syvempi ymmärrys siitä, kuinka esimiesten tulee toi-

mia, jotta organisaatio voi parantaa aineettomaan pääomaan perustuvaa arvon 

luontia. Turvallisuusjohtamisen näkökulmasta on myös tarpeellista kehittää turvalli-

suustietoon perustuvia johtamiskäytänteitä, sillä esimerkiksi Zwetsloot et al. (2017, 

265) ovat esittäneet, että sitoutumisperustainen turvallisuusjohtaminen tarvitsee 

metodeja ja resursseja, jotta turvallisuuteen liittyvää tietoa voidaan tehokkaasti ja-

kaa ihmisten välillä. Tiedon jakamisen edellytyksenä onkin sitoutuminen organisaa-

tion yhteisiin tavoitteisiin ja henkilöstöjohtamisen käytänteiden avulla voidaan lisätä 

henkilöstön sitoutumista organisaatioon (Camelo-Ordaz et al. (2011, 1443). 

 

Tässä luvussa esitetään ne turvallisuustietojohtamisen käytänteet, joiden avulla lu-

vussa 4.2.1. esitettyä turvallisuustietoa (turvallisuuspääoma) voidaan tehokkaasti 

johtaa, jotta organisaation turvallinen suorituskyky kehittyisi. Johtamiskäytänteet ja 

niiden sisältämät väittämät perustuvat Inkisen (2016) luomaan viitekehykseen. Al-

kuperäisestä mallista on poistettu tiedon suojaamista koskeva osio, sillä turvalli-

suusnäkökulmasta tiedon suojaaminen ei ole perusteltua, koska sitoutumisperus-

teiseen turvallisuuteen kuuluu tiedon jakaminen dynaamisessa ympäristössä 

(Zwetsloot et al. 2017). Turvallisuustietojohtamisen käytänteistä on myös poistettu 
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yksittäisiä näkemyksiä, jotka eivät sovi sitoutumisperusteisen turvallisuustietojohta-

misen käytänteiksi, koska väittämiä ei toistaiseksi ole pystytty perustelemaan aiem-

man turvallisuustutkimuskirjallisuuden avulla. Seuraavaksi esitettävät turvallisuus-

tietojohtamisen käytänteet ovat Esimiestyö, Turvallisuustiedon ja osaamisen strate-

ginen johtaminen, Turvallisuustietoperustainen rekrytointi, Turvallisuustietoon pe-

rustuvat kehityskeskustelut, Turvallisuustietoon perustuva koulutus ja kehittäminen, 

Turvallisuustietoperustainen palkitseminen, Turvallisuustiedon oppimismekanismit, 

Informaatioteknologian käytänteet ja Turvallisen työn organisointi. Johtamiskäytän-

teiden tarkoituksena kehittää organisaatiota kohti erinomaista turvallisuutta. Osa-

alueiden sisältö perustellaan yksitellen turvallisuusjohtamiseen ja tietojohtamiseen 

liittyvän aiemman tutkimuskirjallisuuden kautta. 

 

Turvallisuustietoon perustuva esimiestyö 

 

Edellä esitettyyn turvallisuuden rakennepääomaan kuuluu organisaation tuki turval-

liselle toiminnalle, johon kuuluu oleellisesti esimiesten rooli turvallisuuden edistämi-

sessä. Zwetsloot et al. (2017, 266) ovat esittäneet, että turvallisuusjohtamisessa 

esimiesten tulee osallistaa työntekijät mukaan ongelmanratkaisuun ja työntekijöiden 

tekemiä virheitä ei tule tuomita, vaan ne pitää nähdä mahdollisuuksina oppimiseen. 

Lisäksi Zwetsloot et al. (2017, 266) esittävät, että turvallisuus kuuluu kaikkien vas-

tuulle ja kyseenalaistava ja oppiva asenne on osa turvallisuuden kehittämistä. 

Roughton & Mecurio (2002, 116) väittävät, että työntekijöillä on merkittävä rooli tur-

vallisuuden ylläpitämisessä ja heidän osallistaminen ja näkemyksien vakavasti ot-

taminen lisää sitoutumista, tyytyväisyyttä ja tuottavuutta työhön. Myös Wachter & 

Yorio (2014,122) korostavat henkilöstön tärkeyttä turvallisuuden kehittämisessä, ja 

heidän mukaansa esimiesten tulee kannustaa työntekijöitä jakamaan turvallisuu-

teen liittyvää tietoa muiden työntekijöiden kanssa mahdollisimman kattavasti, sekä 

lisäksi esimiesten tulee itse aktiivisesti jakaa turvallisuuteen liittyvää tietoa, jotta tie-

toa voidaan hyödyntää. Seuraavia turvallisuustietojohtamisen käytänteitä suositel-

laan hyödynnettäväksi, jotta esimiestyöllä varmistettaisiin tehokas turvallisuustiedon 

luominen, jakaminen ja hyödyntäminen.  

 

• Esimiehet rohkaisevat työntekijöitä jakamaan turvallisuustietoa työpaikalla 
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• Esimiehet rohkaisevat työntekijöitä kyseenalaistamaan olemassa olevan 

turvallisuustiedon 

• Esimiehet sallivat virheiden tekemisen ja näkevät virheet oppimismahdolli-

suuksina 

• Esimiehet arvostavat työntekijöiden ideoita ja näkökulmia ja ottavat ne huo-

mioon 

• Esimiehet edistävät tasavertaista keskustelua työpaikalla 

• Esimiehet jakavat turvallisuustietoa avoimesti ja tasapuolisesti 

• Esimiehet jatkuvasti päivittävät omaa turvallisuustietoaan  

 

Turvallisuustiedon ja osaamisen strateginen johtaminen 

 

Yrityksen tulee strategisessa suunnittelussa huomioida, millaista tietoa yrityksessä 

on tällä hetkellä, millaista tietoa tarvitaan tulevaisuudessa ja kuina tietoa kehitetään 

vastaamaan yrityksen tarpeita (Zack 1999, 142). Kuten aiemmassa luvussa (2.3) on 

perusteltu, sitoutumisperustainen turvallisuus tulisi nähdä osana organisaation stra-

tegiaa (Zwetsloot et al. 2017, 266) ja organisaation johdon tulee ymmärtää, että 

tietojohtaminen tulee olla osa organisaation turvallisuusstrategiaa (Verhagen 2013, 

243-244).  Turvallisuus tulee siis olla integroituna yrityksen strategiaan ja sitoutu-

misperusteisen turvallisuuden näkökulmasta on hyvä huomioida seuraavat turvalli-

suustietojohtamisen käytänteet:  

 

• Yrityksen strategiassa on huomioitu yrityksen turvallisuustieto, -osaaminen 

ja erinomaiseen turvallisuuteen sitoutuminen 

• Strategiassa viitataan turvallisuustiedon ja turvallisuusosaamisen kehittämi-

seen 

• Turvallisuuteen liittyvä tietostrategia on viestitty työntekijöille selkeästi ja 

ymmärrettävästi 
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Turvallisuustietoon perustuva rekrytointi 

 

Sitoutumisperusteisessa turvallisuudessa, turvallisuus nähdään osana ammattitai-

toa, sillä organisaatiossa on tapana toimia turvallisesti (Zwetsloot et al. 2017, 266). 

Subramaniam & Youndt (2005, 20-24) toteavat, että perinteisten henkilöstön kehit-

tämiseen liittyvien asioiden (esim. koulutus, työsuunnittelu) lisäksi voi olla tarve ke-

hittää myös yhteistyö- ja verkostointitaitoja. Lisäksi sitoutumisperusteisessa turval-

lisuudessa tulee Zwetslootin et al. (2017, 266) mukaan kiinnittää huomiota myös 

oppimiseen omista ja muiden kokemuksista. Myös Järvis et al. (2016, 274) korosta-

vat oppimiskykyä ja heidän mukaansa jatkuva oppimisprosessi, jonka kautta tietoa 

jaetaan ja siirretään, vaikuttaa merkittävästi organisaation turvallisuuteen. Edellä 

mainittujen asioiden huomioiminen jo rekrytointitilanteessa on tärkeää, sillä Wach-

terin & Yorion (2014,121) mukaan jo rekrytointitilanteessa voidaan vaikuttaa henki-

löiden valintaan, jotka todennäköisemmin näkevät turvallisuuden tärkeänä arvona. 

Turvallisuustietojohtamisen näkökulmasta olisikin suositeltavaa kiinnittää rekrytoin-

neissa huomiota alla oleviin johtamiskäytänteisiin. 

 

• Rekrytoinneissa kiinnitetään erityishuomiota oleelliseen turvallisuusammat-

titaitoon 

• Rekrytoitaessa kiinnitetään erityishuomiota oppimis- ja kehittämiskyvykkyy-

teen 

• Henkilöiden kyvykkyys yhteistyöhön ja verkostotyöskentelyyn arvioidaan 

 

Turvallisuustietoon perustuva suoritusarviointi 

 

Drennan & Richey (2012b 51) ovat esittäneet, että turvallisuutta tulisi seurata tiimi-

tasolla ja tiimin jäsenten tulisi päästä osallistumaan turvallisuustavoitteiden asetta-

miseen, koska tällöin tiimin jäsenet sitoutuvat todennäköisemmin tavoitteisiin. Tätä 

näkemystä vahvistaa Chuang et al. (2016, 544-545) mukaan tietoperustainen suo-

ritusarviointi lisää tiimin jäsenten halukkuutta tiedon luomiseen ja jakamiseen. Tur-

vallisuustietoa voidaan luoda esimerkiksi kiinnittämällä huomiota vaarallisiin työta-

poihin, vaarallisten työympäristöön tai läheltä-piti tilanteisiin ja esimerkiksi Drennan 



60 
 

  

& Richey (2012b) ovat sitä mieltä, että kyseisiä poikkeamia tulisi seurata tiimin si-

sällä päivittäin, jotta tietoa voidaan hyödyntää oppimisen kautta mahdollisimman 

nopeasti.  Turvallisuustiedon jakamisen tärkeyttä työntekijöiden välillä on korostanut 

esimerkiksi Watcher & Yorio (2014, 122) ja sitoutumisperusteisen turvallisuuden nä-

kökulmasta Zwetsloot et al. (2017, 265), joten turvallisuustiedon jakaminen voidaan 

perustellusti huomioida osana organisaation suoritusarviointia. Drennan & Richey 

(2012b) ovat esittäneet, että tiimitasoinen suorituskyvyn arviointi on tehokas tapa 

kehittää turvallisuutta, joten tässä tutkimuksessa omaksutaan heidän näkemyk-

sensä ja ehdotetaan, että turvallisuustiedon luomista, jakamista ja hyödyntämistä 

tarkastellaan organisaatiossa tiimitasolla. Organisaation turvallisuustiedon ja turval-

lisen suorituskyvyn kehittämiseksi, seuraavia turvallisuustietojohtamisen käytän-

teitä suositellaan sovellettavaksi. 

 

• Turvallisuustiedon jakaminen on yksi kriteeri työn suorituskyvyn arvioin-

nissa 

• Uuden turvallisuustiedon luominen on yksi kriteeri työn suorituskyvyn arvi-

oinnissa 

• Kyky omaksua muilta saatua turvallisuustietoa on yksi kriteeri työn suoritus-

kyvyn arvioinnissa 

 

Turvallisuustietoon perustuva koulutus ja kehittäminen 

 

Verhagenin (2013, 219-220) mukaan työntekijöiden turvallisuusosaamista ja ongel-

manratkaisutaitoja tulisi kehittää ja näiden taitojen kasvattaminen tulisi sisällyttää 

osaksi työntekijöiden osaamisohjelmaa. Watcher & Yorio (2014, 22) huomioivat 

myös turvallisuuskoulutuksen merkityksen ja heidän mukaansa turvallisuuskoulu-

tuksen kautta lisätään tietoa työpaikan turvallisuudesta ja terveydestä. Järvis et al. 

(2016, 274) esittävät, että ”turvallisuusilluusion välttämiseksi”, virallisten turvalli-

suussääntöjen sijaan tulisi keskittyä kommunikointiin, yhteistyöhön ja oppimiseen. 

Samaa mieltä on myös Podgórski (2010, 306), jonka mukaan turvallisten toiminta-

tapojen oppiminen tapahtuu sääntöjen sijaan tarkkailun, kuuntelun, keskustelun, 

tuntemusten ja tekojen kautta. Näin ollen on erittäin tärkeää, että työntekijöillä on 
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mahdollisuus vaikuttaa omaan turvallisuuskoulutuksen sisältöön ja menetelmiin, 

jotta jokaiselle löytyy oikea tapa osaamisen kehittämiseen. Tietoperustaisen turval-

lisuusjohtamisen näkökulmasta tässä tutkimuksessa suositellaan, että organisaa-

tioissa huomioidaan seuraavat turvallisuustietojohtamisen käytänteet, joiden avulla 

turvallisuuteen liittyvää osaamista voidaan kehittää.  

 

• Työntekijöillä on mahdollisuus syventää ja laajentaa osaamistaan 

• Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden koulutukseen, joka mahdollistaa turvalli-

suustiedon päivittämisen 

• Työntekijöillä on mahdollisuus kehittää räätälöidysti omaa osaamistaan eri-

tyistarpeiden perusteella 

• Työntekijöiden kehittymistarpeista keskustellaan säännöllisesti 

 

Turvallisuustietoperustainen palaute ja palkitseminen 

 

Inkisen (2016, 33) mukaan tietoon perustuvan palkitsemisen tavoitteena on palkita 

yksilöitä heidän onnistuneista suorituksistaan tiedon jakamisessa, luomisessa ja 

hyödyntämisessä. Suppiah & Sandhu (2011, 473) esittävät tutkimuksessaan, että 

tiedon jakamista tulisi motivoida esimerkiksi palkitsemisen kautta. Turvallisuustutki-

muksessa Hallowell (2011, 210) myös esittää, että turvallisuustiedon jakamiseen 

liittyvistä parhaista käytänteistä tulisi palkita työntekijöitä. Samaa mieltä on Verha-

gen (2013, 219-220), joka esittää, että hyvin tehdystä turvallisuustyöstä tulisi jakaa 

taloudellisia tai aineettomia palkintoja. Lin (2007, 412) on jopa esittänyt vahvan nä-

kemyksen, jonka mukaan työntekijät, jotka ovat haluttomia jakamaan tietoa (vaikka 

siihen kannustettaisiin), toimivat epäeettisesti työnantajaansa kohtaan. Drennan & 

Richey (2012a, 61-62) korostavat taloudellisen palkitsemisen ohella palautteen an-

tamisen merkitystä ja heidän mukaansa positiivisen palautteen antaminen onnistu-

neista suorituksista parantaa organisaation ilmapiiriä, millä on vaikutusta turvalli-

seen toimintaan. Aktiivisuus palautteen antamisessa on myös oleellista, sillä Dren-

nan & Richey (2012a) lisäävät, että mitä useammin positiivista palautetta annetaan, 

sen paremmaksi turvallinen suorituskyky kehittyy. Yksilötason palkitseminen voi siis 
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olla myös palautteen muodossa annettua verbaalista tunnistusta ja tässä tutkimuk-

sessa palaute huomioidaan osana tietoperustaista palkitsemista. Useampien eri-

laisten palkitsemiskäytäntöjen hyödyntäminen johtaa Kulkarnin et al. (2007, 319-

321) mukaan todennäköisesti parhaisiin tuloksiin tiedon jakamisessa ja hyödyntä-

misessä. Drennan & Richey (2012b, 50-51) ovat esittäneet, että onnistuneesta tur-

vallisuudesta tulisi palkita tiimitasolla sopivin väliajoin. Näin ollen tässä tutkimuk-

sessa esitettävät turvallisuustietoperustaiset suoritusarvioinnit, palautteet ja palkit-

seminen voitaisiin kohdistaa tiimitasolle, jolloin suorituskyvyn arviointi ja palkitsemi-

nen ovat johdonmukaisia. Poikkeuksellisen hyvät yksilösuoritukset on mahdollista 

huomioida myös erikseen. Turvallisuustiedon luominen, jakaminen ja hyödyntämi-

nen ovat tärkeitä organisaation turvallista suorituskykyä parantavia toimintoja, joista 

olisi hyvä olla olemassa palkitsemiskäytänteet esimerkiksi tiimi- tai yksikkötasolla, 

kuten Drennan & Richey (2012b) ovat esittäneet. 

• Yrityksellä on palkitsemiskäytänteet turvallisuustiedon jakamista varten 

• Yritys palkitsee työntekijöitä uuden turvallisuustiedon luomisesta 

• Yritys palkitsee työntekijöitä turvallisuustiedon hyödyntämisestä 

 

Turvallisuustiedon oppimismekanismit 

 
 

Argyris & Schön (1996,16) mainitsevat, että organisaation oppiminen on seurausta 

organisaation kyvystä palauttaa organisaation jäsenten omistama tieto yhteiseen 

käyttöön. Hallowell (2011, 210) esittää tutkimuksessaan, että perehdytys, harjoittelu 

ja turvallisuusmentorit ovat tehokkaita keinoja turvallisuustiedon siirtämiseksi työn-

tekijöille. Tietojohtamisen tutkimuskirjallisuudessa on myös esitetty (Inkinen et al. 

2015, 1600), että organisaatiot parantavat innovaatiokyvykkyyttään mahdollista-

malla mentoroinnin ja valmentamisen, minkä avulla työntekijät luovat, jakavat ja ke-

hittävät tietoa organisaation hyödyksi. Innovaatiokyvykkyys on puolestaan 

Zwetlsootin et al. (2017, 266) mukaan oleellisessa roolissa sitoutumisperusteisessa 

turvallisuudessa, sillä organisaatiot toimivat dynaamisessa ympäristössä ja inno-

voinnin kautta voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia turvallisuuteen. Inkinen 

et al. (2015) myös tuovat esille, että huolehtimalla organisaation rakenteista ja käy-

tänteistä, joiden avulla oppimista edistetään, voidaan kasvattaa myös työtekijöiden 
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motivaatiota tiedon jakamiseen ja luomiseen. Hallowellin (2011, 203-210) mukaan 

keskusteleva työyhteisö, jossa parhaista käytänteistä opitaan, edistää organisaation 

turvallisuutta. Tässä tutkimuksessa ehdotetaan, että turvallisuustietojohtamisen 

käytänteiden avulla tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin organisaatioissa: 

 

• Yritys siirtää turvallisuustietoa kokeneimmilta kokemattomille työntekijöille 

esimerkiksi mentorien, aktorien ja työhön opastamisen avulla 

• Yritys systemaattisesti kerää hyviä käytänteitä ja oppimiskokemuksia turval-

lisuusasioista 

• Yritys hyödyntää käytännössä systemaattisesti hyviä käytänteitä ja oppimis-

kokemuksia turvallisuuden kehittämisessä 

 

Informaatioteknologian käytänteet 

 

Alavin & Leidnerin (2001) mukaan informaatioteknologian avulla voidaan nopeuttaa 

tiedon jakamisprosessia huomattavasti ja esimerkiksi Drennan & Richey (2012b) 

ovat sitä mieltä, että turvallisuustietoa tulisi pystyä seuraamaan mahdollisimman re-

aaliaikaisesti, jotta tietoa päästään hyödyntämään oppimisen kautta. Nordsafetyn 

vuonna 2018 julkaisemassa trendiraportissa Dominc Cooper korostaa, että on tär-

keää saada oikea tieto, oikeassa muodossa, oikeille henkilöille ja oikeaan aikaan 

(Cooper 2018, 10-11).  Teknologiasta voidaan saada merkittävää hyötyä tiedon vä-

littämisessä oikeille henkilöille mahdollisimman nopeasti. Turvallisuustiedon jakami-

nen reaaliajassa ei ole mahdollista, jos hyödynnetään viestintäväylinä esimerkiksi 

Watcherin & Yorion (2014, 22) mainitsemia tiedonjakamiskäytänteitä kuten printatut 

tulosteet ja esimerkiksi tiedon levittäminen palkkakuiteissa. Nykyisin työpaikoilla 

hyödynnetään teknologiaa esimerkiksi intranettien, digitaalisten arkistojen ja tieto-

kantojen, virtuaalikonfrenssien, ja älykkäiden liiketoimintatyökalujen avulla, jotka 

auttavat päätöksen tekemisessä (Inkinen 2016, 33). Näiden teknologisten ratkaisu-

jen avulla on tehokkaampaa jakaa turvallisuustietoa kuin esimerkiksi palkkakuittien 

yhteydessä jaettavilla tulosteilla. Informaatioteknologia kehittyy kovaa vauhtia ja tur-

vallisuustiedon luomiseen ja jakamiseen luotuja palveluita löytyy markkinoilta jo 

merkittävä määrä. Esimerkiksi Turvallisuus- ja riskienhallinta -lehdessä (2017, 22-
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26) on esitetty suomessa kehitettyjä palveluita turvallisuuden kehittämiseen ja pro-

sessien johtamiseen ja tarjonta näyttäisi olevan pelkästään Suomessa jo melko kat-

tavaa. Onkin melko yllättävää, että tutkimuskirjallisuudessa ei ole tiedettävästi tehty 

kovinkaan laajasti tutkimusta turvallisuuden kehittämiseen tehtyjen informaatiotek-

nologiapalveluiden merkittävyydestä.  Älypuhelimien sovellusten avulla tapahtuva 

viestintä antaa myös mahdollisuuden turvallisuusasioita koskevan tiedon nopeaan 

jakamiseen työntekijöiden välillä. Organisaatioiden kannattaakin tarkastella seuraa-

vien turvallisuustietojohtamisen käytänteiden avulla, kuinka teknologiaa voidaan 

hyödyntää mahdollisimman nopeassa turvallisuustiedon luomisessa, jakamisessa 

ja hyödyntämisessä, jotta turvallisuutta voidaan kehittää edelleen.  

 

• Teknologiaa hyödynnetään tehokkaan turvallisuustiedon hakemiseen ja löy-

tämiseen 

• Teknologiaa hyödynnetään sisäisen viestinnän mahdollistamiseen kaikilla 

organisaation tasoilla 

• Teknologiaa hyödynnetään viestinnässä ulkoisten sidosryhmien kanssa 

• Teknologiaa hyödynnetään turvallisuustiedon analysoinnissa paremman 

päätöksenteon tukena 

 

Turvallisen työn organisointi 

 

Kuten useamman kerran on tuotu esille, sitoutumisperustaisen turvallisuuden lähtö-

kohta on se, että ihmiset ovat osa ratkaisua – ei ongelma (mm. Dekker 2014; 

Zwetsloot et al. 2017). Sitoutuminen turvallisuuteen vaatii osallistamista ja organi-

saation tulee välttää liiallista hallinnollista ja hiearkista kontrollia (Zwetsloot et al. 

2017, 265). Näin mahdollistetaan turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon osallis-

tuminen. Järvis et al. (2014, 11) ovat myös esittäneet, että työntekijöiden osallista-

minen on tärkeää turvallisuuden johtamisessa ja se johtaa vuorovaikutussuhteiden 

paranemiseen, sekä korkeampaan tyytyväisyyteen ja motivaatioon. Lisäksi Verha-

genin (2013, 219-220) mukaan kannattaa perustaa organisaation eri alueilta koot-

tuja matriisitiimejä, jotka käsittelevät turvallisuustietoon liittyviä asioita. Zwetslootin 
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et al. (2017) mukaan turvallisuus syntyy yhteistyössä asiantuntijoiden ja koko hen-

kilöstön kanssa. Näin ollen organisaatiossa tulee lisäksi hyödyntää riittävästi turval-

lisuuteen liittyvää asiantuntemusta, joko organisaation sisältä tai tarvittaessa ulko-

puolelta.  Onkin suositeltavaa, että seuraavat turvallisuustietojohtamisen käytänteet 

huomioidaan työn organisoinnissa, jotta asiantuntemus ja sitoutumista vauhdittava 

osallistuminen olisi mahdollisimman kattavaa organisaation sisällä.  

 

• Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon yrityksessä 

• Työtehtävät on suunniteltu niin, että itsenäinen päätöksenteko on mahdol-

lista 

• Epävirallinen vuorovaikutus henkilöstön jäsenten kesken on mahdollistettu 

• Tapaamiset kasvotusten järjestetään tarvittaessa. 

• Tarvittaessa hyödynnetään työryhmiä, joiden jäsenet omaavat turvallisuus-

tietoa ja ammattitaitoa eri osaamisalueilta 

• Tarvittaessa yritys käyttää hyödyksi erilaisia asiantuntijayhteisöjä 

 

Edellä esitettiin Inkisen (2016) luoman tietojohtamisen käytänteiden pohjalta uudet 

turvallisuustietojohtamisen käytänteet, joita tässä tutkimuksessa testataan empiiri-

sesti asiantuntijoille suunnatun haastattelun avulla. Seuraavassa luvussa esitellään 

tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa kuvataan, miten empiirinen tutkimus on toteutettu, eli selostetaan 

tutkimuksen kulku ja perustellaan valitut tutkimusmenetelmät. Tutkimus toteutettiin 

laadullisena, teoriasidonnaisena tutkimuksena. Hirsjärven & Hurmeen (2000, 23-28) 

mukaan laadullisen, eli kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, ymmär-

tää ja antaa merkityksiä tutkittaville ilmiöille ja laadullisen tutkimusotteen vahvuu-

tena on vuorovaikutukseen perustuva keskustelu. Laadullinen tutkimusote valittiin 

tarkastelukulmaksi tähän tutkimukseen, sillä tarkoituksena oli selvittää pienen jou-

kon, eli työturvallisuusasioihin perehtyneiden asiantuntijoiden näkemyksiä tutkimuk-

sessa luodusta turvallisuustietojohtamisen mallista. Tutkimuksessa luotu malli on 

uusi, joten oli perusteltua hyödyntää tutkimusmenetelmiä, joiden avulla saatiin mah-

dollisimman asiantunteva näkemys mallin sisällöstä. Näin ollen laadullisen tutkimuk-

sen mukainen tulkinta, ymmärtäminen ja merkityksien arviointi olivat tarkastelun 

keskiössä.  

 

Laadullisen tutkimuksen kantava ajatus on, että tarkasteltaessa yksittäisiä kohden-

nettuja ilmiötä ja niiden merkityksiä, voidaan tuloksista johtaa yleisiä ilmiöitä (Hirs-

järvi et al. 2009, 182). Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin teoriasidonnaista tutki-

musta, jonka päättelyketju on abduktiivista. Tuomen & Sarajärven (2003, 99-100) 

mukaan abduktiivisessa päättelyssä tutkijan ajatteluprosessia ohjaavat aineisto 

sekä taustateoria, jolloin tutkija yhdistelee näitä näkökulmia pyrkiessään luomaan 

jotain uutta. Tässä tutkimuksessa yhdistettiin aineettoman pääoman ja tietojohtami-

sen taustateoriat sitoutumisperustaisen turvallisuusjohtamisen kontekstiin, jolloin 

teoriasidonnaisen tutkimuksen vahvuuksia voitiin hyödyntää. Tuomen & Sarajärven 

(2003, 99-100) mukaan teoriasidonnainen tutkimus mahdollistaa aiemman teorian 

laajentamisen uusille ajatusurille ja tutkimuksen aineisto voidaan kerätä hyvin va-

paasti.  

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla viittä työturvallisuusalan asiantunti-

jaa. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja aineisto ana-

lysoitiin käyttäen sisällön analyysiä. Seuraavassa luvussa selostetaan haastattelu-
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teemojen, haastattelukysymysten ja haastateltavien valinta sekä aineistonkeruume-

netelmä, jonka jälkeen käydään läpi aineiston käsittely ja analysointi (luku 5.2). Lo-

puksi tarkastellaan tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta (luku 5.3).  

5.1 Aineistonkeruumenetelmä 

 

Laadullisen tutkimuksen haastattelutyypit jaetaan yleensä avoimiin, strukturoituihin 

ja puolistrukturoituihin haastatteluihin, joista suosituin on puolistrukturoitu, eli tee-

mahaastattelu (Koskinen et al. 2005, 104-105). 

 

5.1.1 Menetelmän valinta 

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin hyödyntämällä teemahaastattelua. Teema-

haastattelu valittiin tähän tutkimukseen, sillä teoreettisessa viitekehyksessä muo-

dostettu turvallisuustietojohtamisen malli sisälsi neljä erilaista näkökulmaa, joista 

muodostui tutkimuksen kannalta oleelliset haastatteluteemat. Valitut teemat olivat 

erinomainen turvallisuus, sitoutumisperustainen turvallisuusjohtaminen, turvalli-

suustieto ja neljäntenä turvallisuustiedon johtaminen ja siihen liittyvät käytänteet. 

Teemat pohjautuivat myös suoraan tässä tutkimuksessa asetettuihin tutkimuskysy-

myksiin ja valittujen teemojen avulla laadittiin tarkemmat haastattelukysymykset. 

Haastattelussa esitettyjen kysymysten tarkoituksena oli saada haastateltavien asi-

antuntijoiden näkemysten kautta vastaukset teemojen taustalla oleviin tutkimusky-

symyksiin. Seuraavalla sivulla esitetyssä taulukossa (taulukko 7) on kuvattuna tar-

kempien tutkimuskysymysten taustalla olevat ongelmat sekä haastattelututkimuk-

sen teemat. 
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Taulukko 7: Pro Gradu -tutkielman haastattelututkimuksen teemat johdettuna tutki-

muskysymyksistä   

 

 

Metsämuurosen (2008, 40 – 41) mukaan teemahaastattelu sopii erinomaisesti tut-

kimuksiin, jossa selvityksen kohteena on esimerkiksi perustelut ja heikosti tiedoste-

tut asiat. Tässä tutkimuksessa luodusta turvallisuustietojohtamisen mallista haluttiin 

selvittää työturvallisuusasiantuntijoiden näkemykset mallin käytännön soveltuvuu-

desta. Turvallisuusjohtamista on tutkittu paljon, mutta tiedon näkökulmasta vain vä-

hän, jolloin tässä tutkimuksessa luotua mallia voidaan pitää yleisesti heikosti tiedos-

tetuksi asiaksi, mikä kaipaa tarkempia perusteluita. Myös Hirsjärvi et al. (2009, 205) 

ovat todenneet, että haastattelua voidaan hyödyntää aineistonkeruumenetelmänä 

silloin kun kyseessä on vähän kartoitettu tutkimusalue.  

 

Koska kyseessä on uusi malli, joka yhdistelee tietojohtamista ja turvallisuusjohta-

mista, oli tärkeää valita aineistonkeruumenetelmä, joka mahdollistaa keskustelun 

tutkijan ja asiantuntijoiden välille. Metsämuurosen (2008, 41) mukaan puolistruktu-

roidun haastattelun aikana kysymysten järjestystä ja muotoilua voi muuttaa tilanteen 

mukaan, jolloin on mahdollisuus joustavaan keskusteluun haastateltavien henkilöi-

den kanssa.  Tutkijan ja asiantuntijoiden välillä syntynyt joustava keskustelu haas-

tattelun aikana mahdollisti myös tarkennuksien tekemisen haastattelukysymyksiin, 

ja heikosti ymmärretyt kysymykset voitiin avata paremmin haastattelun aikana. Näin 

pysyttiin paremmin tutkimustehtävän mukaisessa aiheessa. Tuomen & Sarajärven 

(2003, 75) mukaan haastattelututkimuksen vahvuutena onkin joustavuuden lisäksi 



69 
 

  

väärinkäsitysten oikaiseminen ja valittujen sanamuotojen tarkentaminen. Näiden 

asioiden huominen oli erittäin tärkeää tässä tutkimuksessa, sillä tietoon perustuva 

turvallisuusjohtaminen on käsitteellisesti vielä uutta ja useita tarkentavia kysymyksiä 

ja täsmennyksiä tehtiin haastatteluiden aikana. 

 

5.1.2 Haastattelututkimuksen toteutus 

 

Hyvärisen et al. (2017, 22) mukaan haastattelussa tulee ottaa huomioon haastatel-

tavan henkilön kiinnostus valittuihin teemoihin. Jokaiseen haastateltavaan otettiin 

yhteyttä ennen haastattelutilaisuuksia ja tiedusteltiin heidän halukkuuttaan haastat-

teluun osallistumiseen. Tutkimuksessa haastateltiin viittä työturvallisuusalan asian-

tuntijaa, jotka kaikki suostuivat haastatteluun ensimmäisellä yhteydenotolla. Metsä-

muurosen (2008, 41) mukaan teemahaastattelussa vastaajien määrä on yleensä 

melko pieni ja kysymysalueet ovat yleensä ennalta määritettyjä. Kaikille haastatel-

taville lähetettiin ennalta sama haastattelurunko, jossa kysymykset olivat jaoteltuna 

valmiiksi neljään teemaan. Lisäksi haastateltaville lähetettiin saatekirje, jossa mm. 

tutkimuksen tavoitteet ja vastausten luottamuksellisuus olivat selostettu. Teema-

haastattelun runko ja saatekirje ovat esitetty liitteessä 1.  

 

Koskisen et al. (2005, 104-105) mukaan teemahaastattelut voidaan suorittaa joko 

yksilö- tai ryhmähaastatteluina. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin sekä yksilö- että 

ryhmähaastattelua. Ryhmähaastatteluja oli kaksi kappaletta ja molemmissa haas-

tatteluissa oli kaksi haastateltavaa. Ryhmähaastatteluiden lisäksi pidettiin erikseen 

yksilöhaastattelu. Molemmissa ryhmähaastatteluissa haastateltavien suostumus 

parihaastatteluun varmistettiin ennen haastattelutilaisuutta. Haastattelutilannetta 

helpotti myös se, että haastateltavat olivat entuudestaan toisille tuttuja. Näin ollen 

haastattelutilanteessa ei ollut ylimääräisiä jännitteitä. Parihaastatteluna toteutettu-

jen teemahaastatteluiden avulla saatiin aikaiseksi vilkasta keskustelua haastatelta-

vien välillä ja asiantuntijat onnistuivat rikastuttamaan toistensa näkemyksiä omilla 

kommenteillaan. Eskolan & Suorannan (2008, 94-96) mukaan ryhmähaastattelun 

keskusteluiden kautta voidaan saada sellaisia asioita esiin, joita ei yksilöhaastatte-
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luissa pääse syntymään. Koska tutkimuksessa luotu malli on täysin uusi, oli perus-

teltua käyttää ryhmähaastatteluja aineistonhankintamenetelmänä, sillä yhden kes-

kustelun piiriin saatiin samalla useampia näkökulmia eri asiantuntijoiden toimesta.  

 

Teemahaastatteluiden tarkoituksena oli testata tutkimuksessa luodun mallin käytän-

nön soveltuvuusarvoa empiirisesti. Kuten edellä mainittiin, teemahaastatteluun va-

littiin viisi työturvallisuuden parissa vaikuttavaa asiantuntijaa. Hyvärisen et al. (2017, 

215) mukaan asiantuntijana voidaan pitää sellaista henkilöä, jolla on sellaista tietoa 

ja taitoa, jota maallikolla ei ole. Tähän tutkimukseen valittiin haastateltaviksi asian-

tuntijoiksi henkilöitä, joilla tiedettiin olevan erityisen paljon tietoa ja osaamista työ-

turvallisuudesta. Haastateltaviksi henkilöiksi valittiin henkilöitä myös eri toimialoilta 

ja eri tasoisista työtehtävistä, jotta vältyttäisiin yksipuolisilta näkemyksiltä. Haastat-

teluihin osallistuneiden asiantuntijoiden taustatiedot on esitetty taulukossa 8.  

 

Taulukko 8: Haastateltavien asiantuntijoiden taustatiedot 

 

 

Haastateltavista henkilöstä kolme oli miehiä ja kaksi naisia. Kaikilla haastateltavilla 

oli ylempi korkeakoulututkinto ja kahdella asiantuntijalla oli jatko-opintoja meneillään 
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ylempää korkeakoulututkintoa korkeammalta koulutustasolta. Henkilöiden työkoke-

mukset vaihtelivat asteikkojen 5-10 vuotta ja 15-20 vuotta -välillä. Eniten työkoke-

musta oli asiantuntijalla H1, joka oli työskennellyt vaativien työturvallisuusasiantun-

tijatehtävien parissa yli 19 vuotta.  

 

Haastatteluista kaksi ensimmäistä, eli molemmat ryhmähaastattelut aloitettiin kas-

vokkain. Ensimmäiseen haastatteluun varattu aika osoittautui kuitenkin liian lyhy-

eksi ja muutama viimeinen haastattelukysymys toteutettiin Skype neuvottelusovel-

luksen avulla samalla viikolla. Toinen haastattelutilanne toteutettiin kokonaan kas-

votusten ja viimeinen, eli yksilöhaastattelu toteutettiin puhelinhaastatteluna. Molem-

pien ryhmähaastatteluiden kesto oli 1,5 tuntia ja kolmas haastattelu, eli yksilöhaas-

tattelu kesti yhden tunnin. Haastattelut suoritettiin 22.5.2018 – 4.6.2018 välisenä 

aikana. Etänä suoritettavat haastattelut mahdollistivat kaikkien haastattelutilaisuuk-

sien suorittamisen lyhyen aikavälin sisällä. Hyvärisen et a. (2017, 282) mukaan pu-

helinhaastattelua voidaan hyödyntää esimeriksii maantieteellisten etäisyyksien joh-

dosta ja kyseinen menetelmä on kustannustehokas tapa tehdä laadullista tutki-

musta sekä mahdollistaa haastattelun sopimisen joustavalla aikataululla.   

 

Hirsjärven et al. (2009, 205-206) mukaan haastattelun vahvuutena on myös se, että 

haastattelun vastauksia voidaan täydentää myöhemmin haastattelun jälkeen, mikäli 

tähän on tarvetta. Vastauksia täydennettiin jälkikäteen myös tässä haastattelututki-

muksessa, sillä ensimmäisellä haastattelukerralla loppui aika kesken ja sovittiin sa-

malle viikolle vielä toinen haastatteluaika. Lisäksi ensimmäisen haastattelun vas-

tauksia täydennettiin myöhemmin vielä sähköpostin välityksellä asiantuntijan H2 toi-

mesta. Kaikki haastattelut tallennettiin kokonaisuudessaan älypuhelimen äänitystoi-

minnolla. Myös ensimmäisen ryhmähaastattelun molemmat haastattelukerrat tallen-

nettiin kokonaan ja litteroitiin aineiston käsittelemisen yhteydessä yhdeksi kokonai-

suudeksi. Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin aineiston käsittely- ja analyy-

simenetelmät.  

  



72 
 

  

5.2 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Kuvassa 12 on esitetty Ruusuvuoren et al. (2010, 13) kuvaamat haastattelututki-

muksen tyypilliset tutkimusvaiheet. Edellisessä luvussa (5.1) kuvattiin aineiston ke-

rääminen, eli vaiheet 1. ja 2. ja tässä luvussa kerrotaan tarkemmin aineiston käsit-

telystä, eli kuvan laatikoista 3.-7.  

 

Kuva 12: Analyysin vaiheet (Ruusuvuori et al. 2010, 13) 

 

Metsämuurosen (2008, 40-41) mukaan teemahaastatteluissa vastaajien määrä on 

yleensä pieni, mutta analyysin työmäärä on yleensä suuri. Tässä tutkimuksessa lit-

teroitua aineistoa kertyi noin 20 sivua. Ruusuvuoren et al. (2010, 13) esittämän mal-

lin perusteella aineisto luokitellaan ennen varsinaista analyysiä. Analyysivaiheessa 

muodostetaan tulkintasäännöt ja vertaillaan ilmiöitä tutkimustehtävään peilaten. Tä-

män jälkeen tulokset kootaan ja muodostaan tulkinnat, jonka jälkeen tehdään lopul-

liset johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi toteutettiin sisällön 

analyysin avulla. Tuomen & Sarajärven (2003, 105) mukaan sisällön analyysin 

avulla on tarkoitus saada tiivistetyssä muodossa kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.  Si-

sällön analyysin keskeiset vaiheet on kuvattu seuraavalla sivulla kuvassa 13. 
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Kuva 13: Sisällön analyysin vaiheet (muokattu lähteestä Metsämuuronen 2008, 50 

ref. Syrjäläinen 1994, 90) 

 

Kuvassa 13 esitetyn mallin mukaisesti, sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa 

tutkijan tulee ”herkistyä”, joka tarkoittaa aineistoon huolellista perehtymistä. Koski-

sen et al. (2005, 241) mukaan aineisto kannattaa käydä läpi huolella, sillä aineistoa 

luettaessa saattaa syntyä jo täysin perusteltavia tulkintoja aineistosta. Tässä tutki-

muksessa aineistoon tutustuminen aloitettiin kuuntelemalla tallenteet ensin kertaal-

leen ennen litterointia. Haastatteluaineiston litteroinnilla tarkoitetaan haastattelun 

tekstiksi muuttamista, jolloin syntyy haastattelututkimuksen tutkimusaineisto (Hyvä-

rinen et al. 2017, 427). Haastattelututkimuksessa tehdyt teemahaastattelut litteroitiin 

mahdollisimman pian haastattelutilanteiden jälkeen. Litteroinnissa ei huomioitu 

taustaääniä, huokauksia tai muita lauseiden välissä esiintyneitä puheen osia. Hyvä-

risen et al. (2017, 430) mukaan esimerkiksi tauot, äänensävyt ja päälle puhuminen 

voidaan jättää merkitsemättä, mikäli ne eivät ole relevantteja tutkimuskysymysten 

kannalta. Tässä haastattelututkimuksessa selvitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä 

tutkielmassa luodon mallin sisällöstä, joten litteroinnissa keskityttiin tuottamaan 

mahdollisimman tarkkaa ja ymmärrettävää asiasisältöä ja jätettiin huomioimatta nor-

maalissa puheessa ilmenevät taustaäänet.  

 



74 
 

  

Metsämuurosen (2008, 48) mukaan sisällön analyysin avulla voidaan luoda edelly-

tykset teoreettiselle pohdinnalle, mutta ajattelun kautta syntyvä tulkinta jää yksin tut-

kijan vastuulle. Tuomen & Sarajärven (2003, 116) mukaan teoriaohjaavassa sisäl-

lön analyysissa tutkittavaan ilmiöön liittyvät käsitteet tuodaan ”jo tiedettynä” aiem-

man teorian perusteella. Tässä tutkimuksessa aineiston käsittelyä ohjasi vahvasti 

alusta lähtien teemahaastattelun mukainen jako neljään osa-alueeseen, joita olivat 

erinomainen turvallisuus, sitoutumisperusteinen turvallisuusjohtaminen, turvalli-

suustieto ja turvallisuustietojohtamisen käytänteet. Haastatteluiden vastaukset oli-

vat näin ollen jaoteltuna valmiiksi jo teemojen mukaisiin osa-alueisiin, sillä haastat-

telukysymykset olivat laadittu valmiiksi taustateorioiden ja tutkimuskysymysten pe-

rusteella.  

 

Sisällön analyysin vaiheessa kolme, litteroidusta aineistosta koottiin asiantuntijoiden 

vastaukset, jotka olivat tutkimuksen kannalta merkityksellisiä. Vastaukset koottiin 

erilliseen Excel -taulukkoon ja kaikki vastaukset jaoteltiin ennalta valittujen teemojen 

mukaisille välilehdille. Kaikki tutkittavaan aiheeseen kuulumaton rajattiin pois ana-

lyysivaiheessa. Metsämuurosen (2008, 51) mukaan aineiston jaottelun etuna on 

oleellisten ja epäoleellisten seikkojen löytäminen. Vastaukset luokiteltiin aineistosta 

löytyvien käsitteiden avulla, jotka kuvasivat vastausten perusajatuksia. Käsitteiden 

avulla saatiin käsitys asiantuntijoiden painottamista asioista ja tutkimuskysymysten 

kannalta merkittävistä vastauksista. Seuraavalla sivulla, aineiston käsittelyn yhtey-

dessä tehdystä Excel-taulukosta on esitetty ote (taulukko 9), josta selviää, miten 

edellä esitetty aineiston luokittelu suoritettiin. Taulukosta voidaan nähdä, kuinka eri 

teemat erotettiin omille välilehdilleen ja miten kysymykset, vastaukset ja karkeat luo-

kittelut koottiin tulkittavaksi aineistoksi.  
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Taulukko 9: Ote aineiston käsittelyvaiheessa luodusta Excel taulukosta. 

 

 

Vaiheessa neljä ja viisi varmistettiin vielä, että luokittelu ja käsitteet vastasivat tutki-

muskysymysten mukaista tutkimustehtävää. Tarkoituksena oli varmistaa, että tutki-

mustulokset olivat tutkimuksen tavoitteen mukaisesti luokiteltuja. Tutkimustulosten 

kirjoittamisen jälkeen kuunneltiin vielä kertaalleen alkuperäiset tallenteet haastatte-

luista ja varmistettiin, että asiasisältö ei ollut päässyt muuttumaan analysointivai-

heessa. Vastausten analysoinnin jälkeen kirjoitettiin pohdinta ja johtopäätökset tut-

kimustuloksista. Pohdinnassa tutkimustuloksia verrattiin tutkimuksen kirjallisuuskat-

sauksessa esitettyihin aiempiin tutkimuksiin sekä tutkimuksen teoreettiseen viiteke-

hykseen. Tutkimustuloksista tuotiin esille tutkimuskysymysten kannalta oleellisim-

mat vastaukset, joista muodostettiin tutkimuksen johtopäätökset. Seuraavassa lu-

vussa pohditaan aineistonkeruumenetelmän ja analyysin luotettavuutta tarkemmin.  
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5.3 Aineistonkeruumenetelmän ja analyysin luotettavuus 

 

Hirsjärven et a. (2009, 232) mukaan tutkimuksen luotettavuutta parantaa tarkka se-

lostus tutkimuksen toteuttamisesta. Edellisessä kappaleessa on selostettu tutkimuk-

sen kulku sekä perusteltu tutkimuksessa käytetyt metodit. Tarkoituksena on ollut 

kuvata tutkimuksen toteuttaminen sellaisella tarkkuudella, että joku toinen tutkija 

pystyy toistamaan tutkimuksen samoista lähtökohdista, samoilla metodeilla ja pää-

tyä myös samansuuntaisiin tulkintoihin. Tutkimusmenetelmien luotattavuutta voi-

daan tarkastella validiteetin, eli ”tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu”, ja 

reliabiliteetin, eli ”tutkimustulosten toistettavuuden” avulla (Tuomi & Sarajärvi 2003, 

133). Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja mm. 

edellä mainittujen käsitteiden kautta. 

 

Hirsjärven et al. (2009, 232) mukaan laadullisen tutkimuksen validius tarkoittaa tut-

kimuksen kuvauksen, selitysten ja niihin liittyvien johtopäätösten yhteensopivuutta. 

Tarkoituksena on siis antaa riittävän hyvä selvitys siitä, että tutkimuksessa on tut-

kittu sitä, mitä on luvattu. Tässä tutkimuksessa haastattelukysymykset johdettiin 

suoraan tutkimuksen taustalla olevista ongelmista ja niiden perusteella laadituista 

tutkimuskysymyksistä, jotka muodostivat haastattelututkimuksen neljä erillistä tee-

maa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka tietojohtamista voidaan hyödyn-

tää sitoutumisperusteisessa turvallisuusjohtamisessa, jotta organisaatio pystyy ke-

hittymään erinomaiseksi turvallisuudessa.  Koska haastattelututkimuksen runko oli 

rakennettu täysin tutkimuksen tavoitteen mukaisesti ja analyysi tapahtui samaa tee-

majakoa hyödyntäen, voidaan tältä osin pitää tutkimuksen toteutusta ja tuloksia riit-

tävän validina.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ja validiteettia arvioidessa on tärkeää pohtia 

myös aineiston riittävyyttä ja analyysin kattavuutta (Eskola & Suoranta 2008, 215). 

Tutkimuksen avulla etsittiin tässä tutkimuksessa määriteltyihin tutkimuskysymyksiin 

vastauksia, joten aineiston analyysissa keskityttiin tekemään tulkintoja, joiden avulla 
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tutkimuksen tavoitteet voitiin saavuttaa. Aineiston analyysi suoritettiin näin ollen va-

litun tutkimustehtävän mukaisesti, eikä analyysia ollut perusteltua laajentaa valittu-

jen näkökulmien ulkopuolelle. Aineiston riittävyyden näkökulmasta on myös hyvä 

huomioida Eskolan & Suorannan (2008, 215) näkemys, jonka mukaan laadullisen 

tutkimuksen aineisto koostuu rajatuista tapauksista ja aineiston tarkoitus on tukea 

tutkijan ajattelua. Tässä tutkimuksessa suoritettiin teemahaastattelu viidelle työtur-

vallisuusalan asiantuntijalle, joten otosta voidaan pitää melko pienenä. Onkin mah-

dollista, että tutkimuksessa ei tullut esille kaikkia tutkimuksen tavoitteen kannalta 

merkittäviä asioita esille. Toisaalta on hyvä huomioida, että tutkimuksessa esitetty 

turvallisuustietojohtamisen malli on entuudestaan tuntematon laajalle yleisölle, joten 

haastateltavan joukon laajentaminen ei ollut perusteltua tässä tutkimuksessa, sillä 

voidaan olettaa, että muilla asiantuntijoilla ei olisi välttämättä ollut merkittävästi suu-

rempaa tietämystä uuden mallin taustalla olevista tekijöistä. Koska tutkimus toteu-

tettiin laadullisella tutkimusotteella, myös vastaajien valinnassa kiinnitettiin huo-

miota laatuun, ei määrään. Mikäli tutkimusaineistoa olisi ollut tarpeellista syventää, 

olisi ollut todennäköisesti järkevämpää laajentaa aineiston kerääminen toiselle kier-

rokselle, jolloin asiantuntijoille olisi avautunut mahdollisuus päästä jalostamaan en-

simmäisen kierroksen aikana antamiaan vastauksia. Useampi haastattelukierros 

olisi mahdollistanut laajemman keskustelun aiheen ympärillä ja haastateltavien ryh-

mien kokoonpanoja olisi voinut sekoittaa tai mahdollisesti yhdistää yhdeksi ryhmä-

haastatteluksi. Ei voida kuitenkaan varmuudella todeta, että näin tekemällä oltaisiin 

saatu aikaiseksi sellaista tietoa, jota tässä tutkimuksessa ei olisi jo esille tullut. 

 

Metsämuurosen (2008, 47) mukaan laadullisen tutkimuksen analysoinnissa ongel-

maksi saattaa muodostua tutkijan ennakkokäsitykset tutkittavasta aiheesta, jolloin 

tutkimustulokset ovat vaarassa väärentyä. Myös Hyvärisen et al. (2017, 438) mu-

kaan analyysivaiheessa tutkija yleensä tekee valintoja, jotka voivat muokata aineis-

toa. Tässä tutkimuksessa analyysivaiheen lopuksi, tallennetut haastattelut kuunnel-

tiin vielä kertaalleen ja verrattiin niitä tutkimustuloksiin, jotta varmistuttiin siitä, ettei 

analysointivaiheessa tapahtunut aineiston muokkausta, jolla olisi luotettavuutta hor-

juttavia vaikutuksia. 
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Hirsjärven et al. (2009, 233) mukaan tutkimuksen validiteettia voidaan tarkentaa 

myös tutkimusmenetelmien triangulaation avulla, jolla tarkoitetaan käytettävien me-

netelmien yhdistelemistä mahdollisimman pätevän aineiston saavuttamiseksi. 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin sekä yksilö- että ryhmähaastattelua aineiston-

keruumenetelmänä, jonka kautta saatiin laajempaa keskustelua aikaiseksi haastat-

telutilanteissa, mutta toisaalta tuotiin esille myös yksilöhaastattelun avulla subjektii-

visempi näkemys tutkittavasta ilmiöstä, sillä kyseisessä haastattelussa ei keskuste-

luun ollut mahdollisuutta. Aineiston käsittelyn yhteydessä kävi myös ilmi, että ryh-

mähaastatteluiden avulla tuotettiin laajempaa aineistoa liittyen tutkittavaan aihee-

seen, mutta keskustelut ohjautuivat myös enemmän sivuraiteille tutkittavasta ai-

heesta. Näin ollen tutkimuksen kannalta myös epäoleellista aineistoa syntyi enem-

män ryhmähaastatteluissa.  

 

Laadullisessa tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin yhteydessä, reliabiliteetin kä-

sitettä on kritisoitu menetelmäkirjallisuudessa. Esimerkiksi Hirsjärvi & Hurme (2000, 

186) tuovat esille, että reliaabelius viittaa mm. siihen, että kaksi tutkijaa päätyvä 

samaan tulokseen, mutta ihmiset yleensä tekevät omien kokemustensa perusteella 

subjektiivisia tulkintoja, joten voi olla epätodennäköistä, että kaksi tutkijaa ymmär-

täisi haastateltavan sanoman täysin samalla tavalla. Voidaan kuitenkin todeta, että 

tässä tutkimuksessa hyödynnettyjen, yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla saatiin 

paljon samansuuntaisia ja jopa yhdenmukaisia vastauksia, mikä puolestaan vahvis-

taa tutkimuksen reliabiliteettia. Kuitenkin reliabiliteetin arvioimiseen tulee käyttää 

harkintaa ja tutkimustulosten toistettavuuden kannalta on oleellista, että tutkimuk-

sen kulku ja toteuttamistapa on riittävällä tarkkuudella selostettu (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 184-186). Tämän tutkimuksen edellisissä luvuissa (5.1 ja 5.2) on selostettu 

tutkimuksen kulku, sekä perusteltu valittujen metodien käyttö ja olettamuksena on, 

että samoista lähtökohdista, samoja menetelmiä hyödyntämällä voidaan saada sa-

mansuuntaisia tutkimustuloksia. On kuitenkin huomioitava, että tässä tutkimuk-

sessa suoritettiin haastattelut viidelle asiantuntijalle, joten heidän muodostamaa nä-

kemystä voidaan pitää melko subjektiivisena, ja on täysin mahdollista, että samojen 

kysymysten esittäminen toiselle haastateltavalle joukolle tuottaa ainakin osittain eri-

laisia vastauksia. Toisaalta tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää uuden turval-

lisuustietojohtamisen mallin käytännön soveltuvuutta asiantuntijoiden avulla, joiden 
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vastausten kautta saatiin arvokasta empiiristä perustelua mallin soveltuvuusarvolle. 

Onkin oletettavaa, että mahdolliset tulevat tutkimukset aiheeseen liittyen ainoastaan 

jalostavat tässä tutkimuksessa saavutettuja tuloksia ja on jopa toivottavaa, että tu-

levaisuudessa löytyy myös uusia näkökulmia mallin käytännön soveltuvuusarvon 

lisäämiseksi. 

 

Myös Hirsjärvi et al. (2009, 232) ovat tuoneet esille reliabiliteetti -käsitteen haasteet 

laadullisessa tutkimuksessa ja heidänkin mukaansa tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta on oleellista kuvailla mahdollisimman tarkkaan aineiston tuottamisen ja 

analyysin toteuttaminen esimerkiksi kuvaamalla tarkasti esimerkiksi haastattelun 

olosuhteista ja mahdollisista häiriötekijöistä sekä väärinkäsityksistä. Kuten luvussa 

5.1 on esitetty, tässä tutkimuksessa suoritettiin kolme haastattelutilannetta, joista 

kaksi ensimmäistä oli parihaastatteluja ja kolmas oli yksilöhaastattelu. Aineistonke-

ruumenetelmän vahvuutena oli mahdollisuus keskusteluun, jolloin mahdolliset vir-

heelliset käsitykset saatiin oikaistua ja esimerkiksi Tuomi & Sarajärvi (2003, 75) ovat 

esittäneet, että haastattelututkimuksen vahvuutena onkin väärinkäsitysten oikaise-

minen ja valittujen sanamuotojen tarkentaminen. Tutkimuksessa pystyttiin näin ollen 

selventämään asiantuntijoille haastavia termejä, jolloin vältettiin vastaaminen ai-

heen vierestä. Haastattelija kuitenkin pyrki osallistumaan keskusteluun mahdollisim-

man vähän, jotta tutkimuksessa saavutettiin riittävä objektiivisuus.  Eskolan & Suo-

rannan (2008, 210) mukaan laadullisessa tutkimuksessa merkittävin luotettavuuden 

kriteeri onkin tutkija itse. Tässä tutkimuksessa ainoastaan turvallisuustietojohtami-

sen käytänteiden osalta, haastattelija esitti välillä yksittäisiä väittämiä kysymysten 

taustalta, jotta haastateltavat saivat kiinni, mitä kysymyksellä tarkoitettiin. Koska ky-

seessä oli ainoastaan yksittäisiä väittämiä, jotka kuuluivat laajempaan väittämäko-

konaisuuteen, voidaan olettaa, että tältäkin osin tutkimuksessa säilytettiin riittävä 

objektiivisuus.  

 

Haastattelutilanteiden eheyden näkökulmasta voidaan ensimmäistä haastatteluker-

taa tarkastella kriittisemmin, sillä haastattelu jouduttiin keskeyttämään ajan loppu-

essa kesken. Kriittisesti asiaa tarkastelemalla voitaisiin esittää olettama, jonka mu-

kaan toisessa haastattelutilanteissa ei välttämättä haastateltavat olleet samassa 

mielentilassa kuin ensimmäisessä. Lisäksi toinen haastatteluosuus toteutettiin 
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Skype -sovelluksella, joten myös haastattelun toteutustapa muuttui välillä. Oletta-

muksena kuitenkin on, ettei muutaman päivän sisällä suoritettu toinen haastattelu-

osuus todennäköisesti vaikuttanut vastauksiin merkittävästi ja tutkimustuloksien re-

liaabelius ei heikentynyt haastattelun jakautumisen johdosta. Skypeä hyödynnettiin 

tässä tutkimuksessa myös yksilöhaastattelussa. Skypen käyttämistä haastattelussa 

voidaan rinnastaa puhelinhaastatteluun. Hyvärisen et al. (2017, 275-276) mukaan 

puhelinhaastattelussa jää poikkeuksetta huomaamatta ääneen lausumattomia sig-

naaleja, mutta haastattelijan ja haastateltavan välinen luottamuksen rakentaminen 

ei poikkea kasvokkain toteutetussa haastattelussa. Koska tässä tutkimuksessa oli 

tärkeintä huomioida haastatteluiden asiasisältö, voidaan todeta, että etänä suorite-

tut haastattelut eivät heikentäneet tutkimuksen luotettavuutta, eikä niillä ollut tiedet-

tävästi merkitystä tutkijan ja asiantuntijoiden välisen luottamuksen rakentumiseen 

heikentävästi.  

 

Hyvärinen et al. (2017, 22) mainitsevat, että teemahaastatteluun valitut teemat eivät 

välttämättä ole kiinnostavia haastateltavan näkökulmasta, jolloin vastauksien luotet-

tavuus saattaa kärsiä. Voidaan todeta melko suurella varmuudella, että tähän tutki-

mukseen osallistuneet henkilöt olivat hyvin kiinnostuneita valitusta näkökulmasta. 

Tutkimuksessa haastateltiin viittä asiantuntijaa, joista jokainen kertoi ensimmäisellä 

yhteydenotolla haluavansa osallistua haastatteluun. Tähän varmasti vaikutti myös 

se, että asiantuntijoiden valinnassa kiinnitettiin huomiota heidän osaamiseensa ja 

taustoihin. Koska haastateltavat olivat tutkijalle entuudestaan tuttuja, tiedettiin asi-

antuntijoiden kiinnostus tutkittavaan aiheeseen jo etukäteen. Tutkimuksen reliabili-

teetin näkökulmasta voidaan pohtia olisiko tutkimustulokset olleet erilaisia, mikäli 

ryhmähaastatteluihin ja yksilöhaastatteluun osallistuneet henkilöt ja haastattelija ei-

vät olisi olleet toisilleen entuudestaan tuttuja. Tähän liittyvät arviot jäisivät spekula-

tiiviseksi näkemykseksi, mutta varmuudella voidaan todeta, että haastattelutilan-

teissa ei esiintynyt erityistä jännitystä haastateltavien ja tutkijan osalta, ja tässä rat-

kaisevana tekijänä oli juuri se, että henkilöt olivat entuudestaan toisilleen tuttuja. 

Näin ollen voidaan olettaa, että henkilöt eivät jättäneet mielipiteitään sanomatta, 

koska olisivat ujostelleet haastattelutilannetta. 
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Haastateltavien taustatietojen perusteella voidaan todeta, että henkilöillä oli riittävä 

ammattitaito vähintään kontekstin, eli turvallisuusjohtamisen osalta. Kaksi haasta-

teltavista oli työskennellyt vaativissa työturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä 15-20 

vuotta ja kolme haastateltavista oli työskennellyt vastaavissa tehtävissä 5-10 vuotta. 

Tietojohtamisen osalta, valituilla asiantuntijoilla ei ollut merkittävää asiantunte-

musta, joka tuli ilmi haastattelun aikana. Useampaan kertaan joku asiantuntijoista 

kysyi haastattelukysymyksiin liittyen tarkentavia kysymyksiä, kun kyseessä oli tieto-

johtamiseen liittyviä käsitteitä. Toisaalta, voidaan todeta, että tällä ei ollut suurta 

merkitystä, sillä asiantuntijoiden vastaukset tukivat pääosin hyvin turvallisuustieto-

johtamisen mallin sisältöä, jolloin ei ollut merkityksellistä, olivatko haastateltavat pe-

rillä taustateorioista johdetuista käsitteistä.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan perustella tuomalla esiin myös tutkimuksen kir-

jallisuuskatsauksessa ja teoreettisessa viitekehyksessä käytetyt lähteet. Tutkimuk-

sessa hyödynnettiin pääosin tieteellisiä artikkeleita taustateorioiden perusteluissa. 

Osittain tutkimuksen luotettavuutta horjuttaakin tausta-aineistoon liittyvä tieteellinen 

keskustelu, sillä osa aiemmista tutkimuksista on edelleen tieteellisen väittelyn koh-

teena ja esimerkiksi sitoutumisperusteinen turvallisuusjohtamien kaipaa edelleen 

empiiristä tutkimusta vahvistamaan tässä tutkimuksessa esiintyneen kontekstin teo-

riapohjaa. Tutkimuksessa käytettiin huolellista viittausmenetelmää, jonka kautta 

taustateorioihin sekä tutkimuksen kontekstiin, eli turvallisuusjohtamiseen liittyvä 

aiemmat tutkimukset ovat lukijan löydettävissä.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen aineistoon kohdistetun sisällön analyysin pe-

rusteella tehdyt havainnot, eli tutkimustulokset. Tuloksiin liittyvä pohdinta sekä joh-

topäätökset esitetään myöhemmin seitsemännessä luvussa, jossa tutkimustuloksia 

verrataan kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn tutkimuskirjallisuuteen ja tutkimuksen 

teoreettiseen viitekehykseen.  

6.1 Erinomainen turvallisuus 

 

Ensimmäinen haastatteluteema sisältää keskeisen kysymyksen liittyen turvallisuus-

johtamiseen, eli mikä on turvallisuusjohtamisen tavoite. Tutkimuskirjallisuudessa 

Zwetsloot et al. (2017, 260) ovat esittäneet, että organisaatioiden tulisi tavoitella 

erinomaista turvallisuutta. Tässä tutkimuksessa suoritetun kirjallisuuskatsauksen 

perusteella ei kuitenkaan käynyt selkeästi ilmi, mitä erinomaisella turvallisuudella 

tarkoitetaan, saati sitten miten se määritellään. Zwetsloot et al. (2017, 260) mainit-

sevat artikkelissaan, että nolla tapaturmaa -visio viittaa prosessiin tai ”matkaan” 

(journey), jonka tarkoituksena on luoda turvallista työtä, jolla viitataan erinomaiseen 

turvallisuuteen. Määritelmä ei kuitenkaan ole sellaisenaan kovin kattava, joten tässä 

tutkimuksessa asiantuntijoita pyydettiin vastaamaan lyhyesti, miten he määrittelisi-

vät erinomaisen turvallisuuden.   

 

Yleisesti haastattelijat kokivat kysymyksen haastavaksi. Erinomainen turvallisuus 

koettiin useamman haastateltavan toimesta hyvin subjektiiviseksi asiaksi, jolloin ly-

hyen määritelmän antaminen tuntui haastavalta. Haastatteluissa tuli ilmi, että asian-

tuntijoiden mielestä esimerkiksi yrityksen koko, toimiala sekä operatiivisen työn 

luonne ovat subjektiivisia seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, miten organisaatioissa 

erinomainen turvallisuus ymmärretään. 

 

H3: ”Tämähän on kovin subjektiivinen asia. Mikä kellekin on erin-

omaista, niin se varmasti liittyy siihenkin, että millä alalla toimitaan ja 

kuinka suuri firma on kyseessä ja kaikki tämän tyyppiset hommat.” 
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Kysymyksen haasteellisuudesta huolimatta asiantuntijat pyrkivät avaamaan erin-

omaisen turvallisuuden käsitettä pääosin kahdella tapaa. Mitä erinomainen turvalli-

suus heidän mielestään on ja mitä erinomainen turvallisuus ei ole. Useat haastatel-

tavat toivat esille näkemyksen, jonka mukaan organisaatiot toimivat harhaluulossa, 

jonka mukaan erinomainen turvallisuus on yhteydessä sattuneiden tapaturmien lu-

kumäärään. Haastatteluissa tuli selkeästi ilmi näkemys, jonka mukaan organisaa-

tion tapaturmattomuus ei ole automaattisesti merkki erinomaisesta turvallisuudesta. 

 

H5: ”Monestihan se määritellään niin, että se on jonkin epätavoitellun 

asian poissaoleminen. Eli ei ole esimerkiksi tapaturmia tai negatiivisia 

tapahtumia, en pidä niistä määritelmistä ja näkisin pikemminkin niin, 

että se on jonkin olemassaoloa enemmänkin. Se että ei ole tapaturmia, 

ei kerro vielä siitä, että on erinomainen turvallisuustaso.” 

 

H1:” Patalaiska organisaatio, jossa ei tehdä mitään, voi näyttää hy-

vältä.” 

 

Edellä esitetyt näkemykset ottavat kantaa siihen, mitä erinomainen turvallisuus ei 

ole. Asiantuntijat myös toivat esille, mitä heidän mielestään erinomainen turvallisuus 

on, mitä se pitää sisällään ja miten se voitaisiin määritellä. Useampaan otteeseen 

haastatteluissa mainittiin, että erinomainen turvallisuus tulee sisältää koko organi-

saation yhteisen halukkuuden ja tahtotilan turvallisuuden kehittämiseen. Lisäksi asi-

antuntijat toivat esille, että turvallisuus ei ole irrallinen tekijä, vaan se tulee huomi-

oida osana organisaation normaalia toimintaa. 

 

H5: ”Koko organisaation henkilöstö huomioi työssään turvalliset työta-

vat ja turvallisuusajattelu ei ole erillinen osa, vaan se huomioidaan kai-

kessa mitä tehdään.” 

 

H2: ”Erinomainen turvallisuus on yleistä tahtotilaa ja sisään kasvanutta 

ajattelua, joka ei rajaudu pelkästään siihen, että noudatetaan normeja, 

vaan kaikilla on tahto tehdä oikeita asioita, eikä se tule määrättynä, 

vaan se kasvaa sinne.” 
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H3: ”Tiivistetysti kyvyt, halut ja mahdollisuudet kohtaavat siinä erin-

omaisessa turvallisuudessa. Eli tavallaan kyseessä on optimisuoritus, 

jossa ihmiset haluavat toimia turvallisesti ja tulokset on sen mukaisia.” 

 

Haastatteluissa tuli edellä mainitun mukaisesti selkeästi esiin se, että turvallisuutta 

ei tulisi ajatella irrallisena toimintona, vaan osana organisaation normaalia toimin-

taa. Näin ollen erinomaisen (työ)turvallisuuden määritteleminen koettiin erään haas-

tateltavan mielestä myös ongelmalliseksi, sillä työturvallisuus on vain yksi osa ko-

konaisturvallisuudesta, joka liittyy organisaation toimintaan.   

 

H4: Eli hirveän problemaattinen käsite ja näen hieman ongelmallisena, 

jos lähetään mallintamaan erinomaista turvallisuutta nimenomaan vain 

työturvallisuudessa, ellei se ole oikeasti ainoa turvallisuuden osa-alue, 

mikä sitä organisaatiota koskee ja harvoin näin on.  

 

Ensimmäinen haastattelututkimuksessa käsitellyistä teemoista oli sisällöllisesti pie-

nin, sillä teemaan sisältyi vain yksi kysymys, jonka kautta haluttiin kuulla asiantunti-

joiden lyhyet määritelmät erinomaisesta turvallisuudesta. Kuitenkin, kysymyksen 

haastavuuden ja erilaisten lähestymiskulmien kautta aineistoa kertyi melko paljon. 

Edellä esitettiin tutkimuksen kannalta oleellisimmat näkemykset siitä, mitä erinomai-

nen turvallisuus on ja mitä se ei ole. Tutkimustuloksia pohditaan tarkemmin luvussa 

seitsemän. Seuraavaksi esitetään toisen haastatteluteeman, eli sitoutumisperustai-

sen turvallisuusjohtamisen tutkimustulokset. 

6.2 Sitoutumisperusteinen turvallisuusjohtaminen 

 

Ensimmäinen haastatteluteema liittyi turvallisuusjohtamisen tavoitteeseen, eli erin-

omaiseen turvallisuuteen. Toisessa haastatteluteemassa syvennyttiin siihen, mihin 

turvallisuusjohtamisen tulisi perustua. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä 

tuotiin esille, että turvallisuusjohtamisen tulisi perustua sitoutumisstrategiaan. Muun 

muassa Wachter & Yorio (2014,129) ja Zwetsloot et al. (2013, 46) ovat esittäneet, 
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että turvallisuuteen sitoutumisen merkitys on korostunut viime aikoina turvallisuus-

tutkimuksessa. Sitoutumisperustaisuus toimii vaihtoehtona perinteiselle kontrolliin 

perustuvalle turvallisuusjohtamiselle. Useat turvallisuustutkijat (mm. Hollnagel 

2014, 23; Zwetsloot et al. 2017, 260) ovat väittäneet, että kontrolliin perustuva, pe-

rinteinen turvallisuusjohtaminen ei tarjoa enää merkittäviä uudistuksia työturvalli-

suuteen, joten työturvallisuuden kehittämiseen kaivataan uusia näkökulmia. Tässä 

haastatteluteemassa asiantuntijoilta kysyttiin mikä on heidän mielestään sitoutumi-

sen merkitys turvallisuusjohtamisessa, mihin organisaatiossa tulee sitoutua, jotta 

erinomainen turvallisuus voidaan saavuttaa, sekä keiden kaikkien sitoutuminen tu-

lee varmistaa, jotta organisaatio voi kehittyä erinomaiseksi työturvallisuudessa.  

 

Sitoutumisen merkitys 

 

Asiantuntijat pitivät yksimielisesti sitoutumisen merkitystä erittäin tärkeänä organi-

saation turvallisuusjohtamisessa. Vastauksissa kuvailtiin sitoutumisen merkitystä 

useilla termeillä, jotka kertoivat asian tärkeydestä. Sitoutumisen merkitystä turvalli-

suusjohtamisessa kuvailtiin ensiarvoisen tärkeäksi, keskeiseksi sekä avaimeksi 

erinomaiseen turvallisuuteen.  

 

H3: ”Mielestäni se on ensiarvoisen tärkeää. Jos et ole aidosti johonkin 

asiaan sitoutunut niin se on aina sellaista tyhjäkäynnillä toimimista. Jos 

et ole sitoutunut kunnolla, niin annat itsestäsi 35 prosenttia siinä teke-

misessä. Kyllä se lähtee siitä, että saadaan ihmiset sitoutumaan siihen 

toimintaan ja tavoitteeseen.” 

 

H4. ”Keskeinen on sitoutumisen merkitys organisaation johtamisessa 

ylipäätään ja turvallisuusjohtamisessa tietysti myös, eikä nämä nähdäk-

seni eroa mitenkään, sillä pitää samalla tavalla sitoutua liiketoiminnalli-

siin tavoitteisiin ja sen johtamiseen, kun tiedon johtamiseen tai mihin 

tahansa muuhun, koska jos halutaan onnistua, niin sitoutua pitää” 
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Mihin tulee sitoutua? 

 

Asiantuntijoilta kysyttiin mihin organisaatiossa tulee sitoutua, mikäli halutaan saa-

vuttaa erinomainen taso turvallisuudessa. Kuten edellä esitettiin, tutkimuskirjallisuu-

dessa on esitetty (mm Zwetsloot et al. 2013), että turvallisuusjohtamisen tulisi pe-

rustua sitoutumisstrategiaan ja tuoreimpia trendejä turvallisuusjohtamisessa on si-

toutuminen nolla tapaturmaa -visioon. Nolla tapaturmaa -visio on saanut kuitenkin 

myös kritiikkiä osakseen (mm. Li & Guldenmund 2018, 95; Dekker et al. 2016, 219-

223). Tässä tutkimuksessa asiantuntijoilta kysyttiin heidän näkemyksiään, mihin or-

ganisaatiossa tulisi sitoutua, mikäli erinomainen turvallisuus halutaan saavuttaa.  

 

Tiedon merkitys korostui useammassa vastauksessa. Asiantuntijoiden mukaan or-

ganisaatioissa tulisi sitoutua ennakointiin liittyvän tiedon keräämiseen ja jakami-

seen, sekä epävirallisten kommunikointiväylien mahdollistamiseen. Avoimeen kes-

kusteluun tulee panostaa, jotta tiedonkulku organisaation sisällä ja eri sidosryhmien 

välillä olisi mahdollisimman sujuvaa. 

 
H1: ”Virallisen kommunikoinnin ohella pitää olla epävirallista kommuni-

kointia. Jos joku alkusteppi viivästyy, niin viivästyy kaikki muukin. Esi-

merkiksi projekteissa, joissa ollaan pitäydytty virallisessa tiedonan-

nossa, niin tulee viesti, että hyvin menee, vaikka tekijät varsin hyvin tie-

tävät, että menee todella rankasti karille tämä homma. Päätoteuttajalle 

selviää tällöin vasta jälkeenpäin, että tullaan viivästymään kahdella 

kuukaudella ja asiat olisi ratkennut sillä, että oltaisiin vaivauduttu soit-

tamaan oikealle henkilölle ja kerrottu mitä kuuluu. 

 

H2: ”Avoimuus ja ennakointi, että kerätään yhteistä tietoa ja jaetaan 

sitä” 

 

Lisäksi asiantuntijat toivat esille turvallisuustavoitteet ja turvalliset työtavat sitoutu-

misen kohteina. Organisaatioissa tulisi sitoutua turvallisten työtapojen noudattami-

seen, joka tulisi olla osa organisaation tavoiteasetantaa.  
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H5: ”Pitäisi olla selkeästi sitouduttu siihen, että työt tehdään turvalli-

sesti. Siihen pitää olla useampia mittareita toki. Tavoitteissa tulee jollain 

tapaa olla hyvä turvallisuus ja siihen koko organisaation pitää sitoutua, 

eli se on osa tavoiteasetantaa siinä missä muukin toiminta.” 

 

H4: ”Mielestäni sellainen keskeisin juttu on se, että sitoudutaan siihen, 

että riskiperustaisuus ja turvalliset toimintatavat ja niiden omaksuminen 

ovat kulttuurillinen odotus siinä organisaatiossa.” 

 

Keiden sitoutuminen tulee varmistaa? 

 

Asiantuntijoilta kysyttiin, keiden kaikkien sitoutuminen tulisi varmistaa, jotta organi-

saatio voisi kehittyä erinomaiseksi turvallisuudessa. Kaikki haastateltavat korostivat 

koko organisaation sitouttamisen tärkeyttä. Asiantuntijat kokivat, että sitoutuminen 

lähtee ennen kaikkea omistajista ja organisaation ylimmästä johdosta, mutta hyvää 

tulosta ei synny, mikäli kaikki organisaation tasot ja siellä työskentelevät henkilöt 

eivät ole sitoutuneita turvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  

 

H3: ”Kyllä kaikki lähtee johdosta ja esimiehistä. Jos ei niitä kiinnosta, 

niin miksi ketään muitakaan kiinnostaisi. Ylhäältä se lähtee valumaan 

alaspäin. Mutta toisaalta voihan se olla myös niin, että työntekijät ovat 

sitoutuneita, mutta johto tai organisaatio itsessään ei ole, mutta sitten 

ehkä työntekijät menevät sitoutumaan johonkin muualle ja äänestää ja-

loillaan.” 

 

H4: ”Siellä ylimpänä jos palaa punainen valo, eli negatiivinen suhtautu-

minen tai sitoutumattomuus vaikka turvallisuusasioihin, niin turha on 

odottaa, että siellä alempana olisi vihreää tai keltaista kovin paljon. 

Mutta se, että se ylätaso on vihreä ei itsessään vielä tietenkään tarkoita, 

että se menisi alas asti, vaan sen (sitoutuminen) tulee tapahtua kaikilla 

tasoilla, myös siellä suorittavalla tasolla.” 
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H5: ”Jos omistajat ja hallitus ei ole takana, niin on vaikea saavuttaa hy-

viä tuloksia. Eli heidän ennen kaikkea, tulee sitoutua. Sitä kautta se va-

luu jokaiseen henkilöön”. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että asiantuntijat näkivät sitoutumisen keskeisenä ja 

avaimena erinomaiseen turvallisuuteen. Heidän mielestään organisaatiossa tulisi 

sitoutua turvallisten työtapojen edistämiseen ja tiedon sujuvan liikkumisen mahdol-

listamiseen. Koko henkilöstön tulee sitoutua sovittujen asioiden edistämiseen, läh-

tien ylimmästä johdosta, aina yksilötasolle asti.  

 

6.3 Turvallisuustieto aineettomana pääomana 

 

Kolmas haastattelu teema liittyi turvallisuustietoon ja haastattelukysymysten avulla 

oli tarkoitus selvittää, minkälaista tietoa organisaatio tarvitsee saavuttaakseen erin-

omaisuuden työturvallisuudessa. Asiantuntijoilta kysyttiin ensimmäisenä heidän nä-

kemyksiään tiedon merkityksestä organisaation turvallisuusjohtamisessa. Kaikki 

haastateltavat näkivät tiedon olevan keskeinen tekijä turvallisuusjohtamisessa. Asi-

antuntijat kokivat, että ilman oikeaa ja riittävää tietoa, ei turvallisuusjohtamisella 

voida saavuttaa merkittäviä tuloksia. Tiedonkulun puutteen nähtiin johtavan ennem-

min tai myöhemmin ennalta-arvaamattomiin tilanteisiin ja sitä kautta turvallisuutta 

vaarantaviin poikkeamiin.  

 

H4: ”Oli puhe bittidatasta aina osaamiseen liittyen, vastaus on sama. 

Se (tieto) on keskeinen, sillä se on kaiken riskiperustaisuuden ja ris-

kienhallinnan perusfundamentti, mitä ilman ei siitä ei vain tule mitään. 

Se on fundamentti tälle turvallisuusjohtamisellekin.” 

 

H5: ”Pitää saada ymmärrys, missä me ollaan ja mitkä on prioriteetit, 

mihin pitää panostaa, jotta saadaan parhaat tulokset. Muuten se on sel-

laista käsien pyörittelyä, jos ei ole tietoa siitä missä me ollaan ja mitkä 

asiat vaikuttavat siihen hyvään turvallisuuteen. Sellaiset asiat vaan pi-

tää saada tiedoksi.” 
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H1: ”Tiedonkulun puute johtaa väistämättä ennalta-arvaamattomiin ti-

lanteisiin sekä kiireen ja kollektiivisen stressitason nousuun. Jos tällai-

sella ”mind setillä” aletaan tekemään jotain, niin siinä on jo lähes eväät 

lopussa.” 

 

Asiantuntijoilta kysyttiin myös, onko heidän mielestään erityisen kriittistä tietoa tur-

vallisuusjohtamisessa. Vastauksissa ei noussut esille yksittäistä kriittistä turvalli-

suustietoa, jota ilman organisaatio ei pysty kehittymään erinomaiseksi turvallisuu-

dessa. Vastaukset jakaantuivat kahteen näkökulmaan, jotka ovat tekemistä ohjaava 

tieto sekä tekemiseen liittyvä tieto. Tekemistä ohjaavalla tiedolla viitataan lähinnä 

päämäärään ja tavoitteisiin ja tekemiseen liittyvä tieto sisältää operatiivisessa 

työssä esiintyvien signaalien oppimisprosessiin.  

 

H2: ”Signaalit siitä, mitkä aiheuttavat poikkeamia, joista seuraa häiriöti-

lanteita. Eli asioita, joista pystytään oppimaan ja myös opitaan, eikä jä-

tetä huomioimatta.” 

 

H5: ”Kaikki lähtee siitä, että olemme asettaneet jonkun päämäärän. 

Meidän pitää tietää mihin me pyritään ja sen jälkeen tulee palastella 

päämäärä osatavoitteiksi. Loppupeleissä pitää jokaisen tietää, mitä 

heiltä vaaditaan.”  

 

Teeman taustalla oleva laajempi ongelma liittyy turvallisuustiedon määrittelemi-

seen, eli mitä turvallisuustieto on? Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty (mm. Nuñez 

& Villanueva 2011; Järvis et al. 2014), että turvallisuutta tulisi tarkastella osana or-

ganisaation aineetonta pääomaa. Tässä tutkimuksessa turvallisuustiedon malliksi 

omaksuttiin Turmitta -tutkimushankkeessa luotu aineettoman pääoman taustateori-

aan perustuva turvallisuuspääoman arviointikehys. Asiantuntijoilta kysyttiin miten 

hyvin turvallisuuspääoman arviointikehys heidän mielestään kuvaa organisaation 

turvallisuustietoa. Lisäksi asiantuntijoita pyydettiin pohtimaan, miten he muokkaisi-

vat arviointikehystä ja miksi. 
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Asiantuntijoiden vastausten perusteella Turmitta -tutkimushankkeessa luotu turval-

lisuuspääoman arviointikehys todettiin hyväksi turvallisuustiedon mallintamisku-

vaksi. Arviointikehyksen koettiin olevan hyvä kuvaus, mutta se koettiin myös hyvin 

laajaksi kokonaisuudeksi, johon ei äkkiseltään pysty tekemään kovin syvällistä tar-

kastelua. Näin ollen oli myös haastavaa arvioida mitä mallista puuttuisi. Arviointike-

hyksen koettiin myös olevan mahdollisesti hankalasti ymmärrettävä, ilman riittävää 

asiantuntemusta.  

 

H1: ”Arviointikehys on hyvä taksonominen kuvaus. Jotta saa jonkinlai-

sen ”touchin” asioista, niin näin se pitää jakaa.” 

 

H3: ”Mä en ainakaan keksi, mitä siitä puuttuu, jos näin sitä asiaa täytyy 

lähteä purkamaan” 

 

H5: ”Tämä on mielestäni hyvä malli, näyttää ihan fiksulta, mutta ei tämä 

maallikolle sano yhtään mitään, jos tämän vaikka jollekin esimiehelle 

näyttäisi.” 

 

Seuraavana haastateltavilta kysyttiin, miten he muokkaisivat arviointikehystä ja 

miksi. Kuten edellä mainittiin, mallia pidettiin lähtökohtaisesti hyvänä yleistason ku-

vauksena organisaation turvallisuustiedosta ja merkittäviä muokkausehdotuksia ei 

esitetty. Haastateltavat kokivat kuitenkin haasteelliseksi sen, että käytettävissä ei 

ollut arviointikehyksen tausta-aineistoa ja useampi asiantuntija mainitsi, että eri osa-

alueiden sisällä olevat laatikot sisältävät useampia pienempiä osa-kokonaisuuksia, 

joita tässä arviointikehyksessä ei tule suoraan ilmi. Esimerkiksi yksi haastateltavista 

pohti, sisältyykö luottamus arviointikehyksessä suhdepääoman sisäiset suhteet -

laatikkoon. Hänen mielestään luottamus on asiana sellainen, jota voitaisiin korostaa 

enemmän tässä mallissa. Toinen asiantuntija jäi kaipaamaan mallissa riskiperustei-

suutta, koska se on oleellinen tekijä turvallisuusjohtamisen taustalla. Lisäksi yksi 

haastateltavista totesi, että arviointikehyksestä ei ilmene tiedon liikkumiseen liitty-

vää dimensiota.  
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H4: ”Riskiperustaisuuden käsite, se voi olla jossain näissä mukana. Jos 

jotain pitää keksiä, niin missä vaiheessa tulee riskiperustaisuus arvioin-

tikeinoineen ja määrittelyineen. Sen nyt kuitenkin pitäisi päivän päät-

teeksi olla kaiken turvallisuustekemisen taustalla.” 

 

H5: ”Sisältyykö luottamus sisäisiin suhteisiin. Tämä on ehkä asia, jota 

voitaisiin korostaa enemmän mallissa.” 

 

H1: ”Mielestäni kaavio on hyvä, mutta kaaviosta ei saa todellista tiedon-

kulkua esiin. Jos tekijät on kohdillaan, niin onko organisaation niin ge-

neerinen, että se hallitsee sen, että oikea ohjaus ja todellinen tiedon-

kulku kohtaavat, vai pitäisikö molemmat olla piirrettynä.” 

 

Alla esitetyssä kuvassa 14 on lisätty asiantuntijoiden kommenttien perusteella ne 

oleelliset tekijät, jotka ei heidän mielestään suoraan ilmene arviointikehyksestä il-

man mallin taustatietoja.  

 

Kuva 14: Haastattelututkimuksessa esille tulleet muokkausehdotukset turvallisuus-

pääoman arviointikehykseen 
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Riskiperustaisuus ja luottamus olivat asioita, jotka haastattelujen perusteella ovat 

tärkeitä asioita, jotka tulisi huomioida turvallisuustiedon arviointikehyksessä. Haas-

tateltavat kuitenkin myös esittivät olettamuksen, että nämä tekijät todennäköisesti 

kuuluvat jonkun arviointikehyksessä esitetyn osa-alueen sisälle. Asiantuntijoiden 

esittämiä näkemyksiä pohditaan tarkemmin tämän tutkimuksen seitsemännessä lu-

vussa. Seuraavaksi esitetään viimeisen, eli neljännen teeman haastattelukysymys-

ten tulokset. Viimeinen teema liittyy siihen, miten kolmannen teeman mukaista tur-

vallisuustietoa johdetaan käytännössä. 

 

6.4 Turvallisuustiedon johtaminen ja turvallisuustietojohtamisen käy-

tänteet 

 

Edelliset teemat sisälsivät kysymyksiä, joiden avulla asiantuntijoilta selvitettiin, mitä 

erinomainen turvallisuus on, mikä on sitoutumisen merkitys ja mihin tulee sitoutua 

sekä keiden sitoutuminen tulee varmistaa organisaatiossa. Lisäksi asiantuntijoilta 

kysyttiin heidän näkemyksiään tiedon merkitystä turvallisuusjohtamisessa sekä tur-

vallisuuspääoman arviointikehyksestä. Neljännessä teemassa keskitytään selvittä-

mään, miten edellisessä teemassa esitettyä turvallisuustietoa johdetaan. Asiantun-

tijoilta kysyttiin ensin, kuinka tärkeänä he näkevät turvallisuustiedon systemaattisen 

johtamisen organisaation turvallisuuden kehittymisen kannalta. 

 

Asiantuntijoiden mukaan turvallisuustiedon systemaattinen johtaminen on tärkeää 

ja jopa keskeistä turvallisuuden kehittymisen kannalta. Vastauksissa tuotiin selke-

ästi esille, että turvallisuutta ja siihen liittyvää tietoa tulee johtaa samalla tavalla kuin 

esimerkiksi laatua tai myyntiä. Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että tur-

vallisuus tulee sisällyttää osaksi organisaation tavoitteellista toimintaa, ja turvalli-

suustietoa tulee myös johtaa osana kokonaisuutta, ei missään tapauksessa irralli-

sena. 
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H2: ”Asia ei ole mitenkään irrallinen, vaan osa arkea ja kokonaisval-

taista tekemistä. Toisaalta tiettyjen organisaatioiden osalla, kun johde-

taan laatua, niin se tuottaa turvallisuutta ja silloin kun johdetaan turval-

lisuutta, niin tulee myös laatua. (…) tästä jatkoi H1 seuraavasti)  H1: 

Joo toi on noin. Esimerkiksi kun lentokone tehdään, niin ei juuri satu 

tapaturmia.” 

 

H4: ”Voitaisiin ottaa molemmat turvallisuussanat pois tuolta ja jättää jäl-

jelle, miten tärkeänä näet tiedon systemaattisen johtamisen organisaa-

tion kehittymisen kannalta. Ihan yhtä tärkeänä kuin turvallisuuskonteks-

tissakin. Eihän siitä mitään tule, jos se ei perustu mihinkään, siis niin 

kuin tietoon, se tekeminen organisaatiossa.” 

 

 

Seuraavaksi haastateltavia pyydettiin kuvailemaan yleisellä tasolla organisaatioiden 

kykyä johtaa turvallisuustietoa. Kysymyksen kautta pyrittiin selvittämään asiantunti-

joiden näkemystä turvallisuustiedon johtamisen nykytilasta organisaatioissa. Asian-

tuntijoiden mielestä turvallisuustiedon johtaminen ei ole kovinkaan hyvällä tasolla 

organisaatioissa, kun verrataan muihin organisaation liiketoimintaan vaikuttaviin te-

kijöihin, kuten laatuun tai myyntiin. Haastatteluissa todettiin myös, että turvallisuus-

kriittisissä ja pääosin suuremmissa yrityksissä asioihin on kiinnitetty enemmän huo-

miota kuin pienemmissä yrityksissä.  

 

H5: ”Kokemukseni perusteella se (turvallisuustiedon johtaminen) on 

ikävä kyllä aika heikkoa. Vaihtelee tosin paljon, mutta keskimäärin voisi 

olla aika paljon parempaa. Jos verrataan johonkin muuhun funktioon, 

vaikkapa laatuun tai myyntiin, niin turvallisuustiedon johtaminen on 

kyllä todella kaukana siitä, mitä monissa muissa funktioissa on.” 

 

H3: ”Näkisin, että se on tärkeää, mutta kuinka paljon se toteutuu käy-

tännössä. Heräsi ajatus, että millä mallilla tämä ylipäätään on. Mulla on 

käsitys, että isoissa tai enemmän turvallisuuspainotteisissa, kuten len-

totoiminta tai satama tai muu kriittisempi toimiala, niin siellä asiat on 
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paljon paremmin kuin pienissä organisaatioissa, joissa tehdään asioita 

enemmänkin sen takia, että vältyttäisiin sanktioilta.” 

 

Turvallisuustietojohtamisen käytänteet 

 

Tietojohtamisen tutkijat (mm. Kianto et al. 2014; Hussinki et al. 2017) ovat esittä-

neet, että aineetonta pääomaa (kuten turvallisuuspääoman arviointikehys) johde-

taan tietojohtamisen käytänteillä, jonka seurauksena organisaation suorituskyky voi 

kehittyä. Heidän kehittämää tietojohtamisen käytänteiden viitekehystä sovellettiin 

tässä tutkimuksessa turvallisuuskontekstissa. Tässä haastattelututkimuksessa ky-

syttiin asiantuntijoiden näkemystä yhdeksästä turvallisuustiedon johtamiskäytän-

teestä. Kaikki käytänteet pitävät sisällään joukon väittämiä, jotka esiteltiin tarkem-

min luvussa 4.2.2. Johtamiskäytänteet ovat turvallisuustietoon perustuva esimies-

työ, strateginen johtaminen ja kyvykkyys, rekrytointi, suorituskyvyn arviointi, harjoit-

telu ja kehittäminen, palkitseminen, oppimismekanismit, informaatioteknologiakäy-

tänteet ja turvallisen työn organisointi. Käytänteet sisältävät myös suuren joukon 

väittämiä, joita tässä tutkimuksessa ei haastateltaville esitetty. Seuraavaksi käy-

dään läpi käytänteisiin liittyvien haastattelukysymysten tulokset. 

 

Turvallisuustietoon perustuva esimiestyö 

 

Ensimmäisenä turvallisuustietojohtamisen kysymyksenä asiantuntijoilta kysyttiin, 

miten esimiestyöllä pystytään vaikuttamaan turvallisuustiedon johtamiseen. Haas-

tateltavat näkivät esimiestyön olevan erittäin tärkeää turvallisuustiedon johtamisen 

näkökulmasta. Etenkin turvallisuustiedon välittäminen molempiin suuntiin, eli joh-

dolle ja työntekijöille, nähtiin tärkeäksi esimiehen työssä. Haastatteluissa todettiin, 

että esimiehellä tulee olla hyvä turvallisuustietotaso ja hänen tulee osata myös hyö-

dyntää tietoa organisaation hyväksi.  

 

H1: ”Jos esimiehet eivät välitä todellista tilannetietoa ylimmälle johdolle, 

niin mennään karille ennemmin tai myöhemmin. Toisin päin käännet-

tynä, jos ongelmia ilmenee, niin esimiehellä tulisi olla kyky sanoa, että 

ei tehdä.” 
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H5: ”Esimiehellä pitää olla osaamista, pitää havainnoida turvallisuus-

asioita ja pitää osata rakentavasti kommentoida ja käydä keskusteluja 

oman tiimin jäsenten kanssa.” 

 

Virheiden salliminen koettiin haastavaksi aiheeksi, sillä tietyissä turvallisuuskriitti-

sissä työtehtävissä ei välttämättä ole varaa virheisiin. Näin ollen virheitä sallivaan 

organisaatiokulttuuriin suhtauduttiin lähtökohtaisesti hieman skeptisesti tietyissä 

työtehtävissä. Asiantuntijat näkivät kuitenkin myös, että virheistä pitäisi pystyä pu-

humaan organisaatiossa ja niiden esille tuominen on tärkeää, jotta tapahtuneista 

voidaan oppia. Esimiehen rooli ei ole tuomita automaattisesti virheen tekijää, vaan 

yrittää kääntää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa virheet oppimiskokemuk-

siksi.  

 

H4: ”Taas kerran riippuu siitä, minkälainen se riskimaisema on. Jossain 

toimintaympäristössä sellainen luova hipsteröinti, eli toimi kuten par-

haaksi näet ja opi siitä turvallisuustietoa, niin se nyt ei vaan esimerkiksi 

lentoaseman kiitotiellä oikein toimi.” 

 

H4: ”Vaikka virhe tapahtuu kaikista parhaista aikomuksista huolimatta, 

niin virheen tekijää ei ristiinnaulita, vaan nimenomaan promotoidaan, 

että hyvä kun toit tämän esille, tässä on nyt riski, josta olisi voinut seu-

rata tätä ja seuraavaksi teemme nämä kontrollitoimenpiteet ja siinä tu-

lee se oppimiskokemus.” 

 

Kolmantena merkittävän asiana haastatteluissa tuli esille esimiesten ja työntekijöi-

den vuorovaikutus, jossa esimiehen rooli on edistää tasavertaista keskustelua ja 

huomioida työntekijöiltä tulevia aloitteita positiivisessa valossa.  

 

H3: ”Kaiketi kaikki perustuu molemminpuoliseen kommunikaatioon, on 

se sitten kyseenalaistamista tai uusien käytänteiden ehdottamista tai 

parannusehdotusten tekemistä tai turvallisuushavaintojen raportoi-

mista tai mitä tahansa muuta.” 
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Turvallisuustiedon ja osaamisen strateginen johtaminen 

 

Seuraavaksi asiantuntijoilta kysyttiin, miten organisaation strategiassa tulisi huomi-

oida turvallisuustieto ja turvallisuuskyvykkyys. Kuten useassa kohtaa haastatte-

luissa tuli ilmi, myös strategian osa haastateltavista näki, että turvallisuuden ei tulisi 

olla irrallinen osa-alue strategiassa, vaan toimintaan sisältyvä funktio. Turvallisuu-

den nostaminen omaksi osa-alueeksi nähtiin mahdollisesti aiheuttavan lisää eroa 

turvallisuuden ja muun operatiivisen tekemisen välillä. Turvallisuuden paikka strate-

giassa voisi asiantuntijoiden mukaan olla esimerkiksi osana laadukasta työtä tai 

vastuullisuutta. 

 

H4: ”Ylipäätänsä näkisin ihan hyvänä, jos turvallisuus olisi vaikka nyt 

strategian tasolla osa laadukkaan työn käsitettä, missä muodossa se 

strategiassa käsitelläänkään, eikä välttämässä niin kuin oma ranskalai-

nen viiva listassa, koska se on omiaan luomaan toiminnon ja toiminnon 

erillisyyttä. Se turvallisuustavoite on tavalla tai toisella sen (strategia) 

sisällä by default, eikä siten, että viidentenä mainitaan, että me ollaan 

myös turvallisuuden edelläkävijöitä.” 

 

H1: ”Tämä on keskeinen asia. Turvallisuustiedon johtaminen tulee in-

tegroida tekemiseen ja kyllä se sinne mahtuu. Asia painottuu strategi-

sessa johtamisessa.” 

 

Turvallisuustietoon perustuva rekrytointi 

 

Haastattelussa kysyttiin asiantuntijoilta, miten heidän mielestään ihmisten omaava 

turvallisuustieto tulisi huomioida rekrytoinneissa. Asiantuntijoista useampi näki en-

sisijaisen tärkeänä, että rekrytoitavilla henkilöillä on hyvä oppimiskyky sekä yhteis-

työkyky. Henkilön omaava turvallisuustietoa asiantuntijat eivät korostaneet muuten 

kuin turvallisuuskriittisten työtehtävien rekrytointivaiheessa. 
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H3: ”Jos puhutaan turvallisuuteen liittyvästä kovasta tiedosta ja tietä-

myksestä, niin varmaan riippuu hyvin paljon millä alalla toimitaan ja 

mitkä vaatimukset ylipäätään on ja miten ne suhteutetaan toisiinsa. 

Mulle se on ehkä enemmän asenneasia, että ihminen on muovailta-

vissa tai vastaanottavainen.” 

 

H4: ”Uusien asioiden omaksumiskyky on sellainen hyvin keskeinen ele-

mentti. Vaikka henkilö tulisi toimintaympäristöstä, jossa turvallisuus-

asiat eivät olisi olleet niin framilla, niin se ei haittaa, jos henkilöllä on 

kyky omaksua.” 

 

H5:” Kyllä ehdottomasti tämä kannattaisi nostaa esille, varsinkin turval-

lisuuskriittisissä duuneissa, missä on riskejä. Eli rekryilmoituksessa, 

haastattelussa, perehdytyksessä ja kaikessa.” 

 

Osa asiantuntijoista nosti erikseen esimiesten rekrytoinnit ja totesi, että esimiesten 

rekrytoinneissa tulee kiinnittää huomiota kandidaattien turvallisuustiedon tasoon, 

koska esimiehillä on keskeinen rooli turvallisuustiedon jakamisen edistämisessä. 

Etenkin turvallisuuteen liittyvää asennetta pidettiin tärkeänä ja tämä tulisi huomioida 

esimiesten rekrytoinneissa. 

 

H1: ”Jos joku nostetaan tai otetaan esimiesasemaan, niin hänen tausta 

katsotaan tarkemmin. Duunaritasolla, uskon, että joku voi tulla vähän 

kokeilemaan, mutta hän lentää kuin leppäkeihäs, jos ei organisaation 

normeja hyväksytä ja tämä tapahtuu myötätuuleen. Jos esimiesrekry-

tointi epäonnistuu, niin sitten on paljon pielessä.” 

 

H2: ”Asennenäkökulmasta esimiesten rekrytoinnit on varmaankin kriit-

tisin” 
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Turvallisuustietoon perustuva suoritusarviointi 

 

Seuraavana asiantuntijoilta kysyttiin miten henkilöstön suorituskyvyn arvioinnissa 

tulisi kiinnittää huomiota ihmisten turvallisuustietoon. Kaikki asiantuntijat olivat sitä 

mieltä, että suorituskyvyn arvioinnissa tulisi ottaa puheeksi henkilöiden turvallisuus-

tietoon liittyviä asioita. Pidettiin tärkeänä, että keskustellaan siitä, miten henkilö on 

vastannut odotuksiin ja tietääkö hän itse selkeästi organisaation asettamat tavoitteet 

ja oman roolin niiden täyttämisessä. Osa haastateltavista toi jälleen esille näkökul-

man, jonka mukaan turvallisuustietoa ei tulisi käsitellä erillisenä osa-alueena suori-

tuskyvyn arvioinnissa, vaan esimerkiksi osana laadukkaan työn tekemistä. Haastat-

teluissa tuotiin myös ilmi, että henkilöiden jakaman turvallisuustiedon vaikuttavuus 

olisi hyvä tuoda esille. Eli mihin toimenpiteisiin turvallisuustiedon liikkuminen on joh-

tanut. Tässä asiassa vastuu on kehityskeskustelua pitävällä esimiehellä. 

 

H4: ”Onko se henkilö täyttänyt odotuksensa, mikä on kaiketi kehitys-

keskustelun tai muun suorituksen arvioinnin tavoite. Voidaan toki käsi-

tellä tähän tematiikkaan liittyviä asioita, mutta ei erillisenä asiana tai 

omana osionaan.” 

 

H5: ”Pitäisi ilman muuta ottaa huomioon. …tietääkö henkilö yhteiset 

päämäärät ja tavoitteet, mitä meillä on ja sen seurauksena tietääkö 

omat ja missä niissä mennään. Käytäisiin kehityskeskusteluissa läpi 

oma rooli ja sen toteutuminen sekä täyttyminen.” 

 

H2: ”Jos ajatellaan turvallisuushavaintojen ilmoittamista esimerkiksi, 

niin sehän ei välttämättä tue mitään johtamista, ellei se johda toimenpi-

teisiin. Se antaa tietoa tehdä asioita, mutta jos se jää pelkäksi kerää-

miseksi ja numeroiden seuraamiseksi, niin se ei auta yhtään mitään, tai 

ei ainakaan pitkään.” 
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Turvallisuustietoon perustuva koulutus ja kehittäminen 

 

Haastateltavilta kysyttiin, miten organisaation turvallisuustietoa voidaan kehittää ja 

harjoittaa. Useammassa haastatteluteemassa esille tullut näkemys tuli esille myös 

turvallisuustiedon kehittämisen ja harjoittamisen näkökulmasta. Asiantuntijoiden 

mukaan turvallisuustietoa ei välttämättä ole järkevää kehittää omana osa-aluee-

naan, vaan osana muuta tekemistä. Eräs asiantuntija toi myös esille näkökulman, 

jonka mukaan kovat turvallisuusvaatimukset tekevät henkilöistä parempia ammatti-

laisia, koska turvallisuustieto pakottaa henkilöt omaksumaan laajasti muitakin am-

matillisia osa-alueita.  

 

H4: ”Turhan usein me käsitellään edelleen turvallisuutta erillisenä osa-

alueena, mikä ei ole turvallisuuskäyttäytymisen kehittymisen kannalta 

mitenkään erityisen hyvä asia.” 

 

H1: ”Hyvä turvallisuustaso on niin vaikeaa, että kun organisaatio har-

joittaa sitä, niin se kehittyy monella muulla osa-alueella. Kun turvalli-

suudessa asetetaan kovia vaatimuksia, niin se koulii työntekijöistä am-

matillisesti parempia tekijöitä. Tämä pakottaa siihen, että työntekijöiden 

on oltava oman alansa huippuammattilaisia. Yksilön kannalta painottuu 

tietotaitoon ja organisaation kannalta, miten organisaatio toimii.” 

 

Turvallisuustietoperustainen palaute ja palkitseminen 

 

Asiantuntijoilta kysyttiin, miten palkitseminen tulisi huomioida turvallisuustiedon joh-

tamisessa. Asiantuntijat olivat pitkälti samoilla linjoilla siitä, että tapaturmattomuu-

desta ei tulisi palkita, vaan palkitsemisen tulisi perustua jonkun asian tekemiseen. 

Asiantuntijat toivat vahvasti haastatteluissa esille, että turvallisuustiedon jakaminen 

ja luominen esimerkiksi turvallisuushavaintojen kautta on tärkeä osa turvallisuuden 

kehittämistä ja siihen olisi hyvä kehittää palkitsemismekanismeja. Aineellinen pal-

kitseminen nähtiin hyvänä rajata tiimi- tai yksikkötasolle ja henkilökohtainen palkit-

seminen on asiantuntijoiden mielestä hyvä antaa positiivisena palautteena.  
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H5: ”Jos ei vaikka ole sattunut tapaturmia tiettyyn aikaan, niin mieles-

täni siitä palkitseminen ei johda yleensä mihinkään hyvään. Pitäisi 

enemmän palkita siitä, mitä me tehdään, että me päästään siihen hy-

vään turvallisuuteen. Mitä kannattaa tehdä, jotta turvallisuus paranee ja 

palkitaan niistä sen sijaan, että palkitaan siitä, että jotain ei tapahdu.” 

 

H1: ”Turvallisuuden pitää olla pysyvässä osassa ja tavassa toimia. Se 

että palkitaan tai ei palkita, ei pitäisi horjuttaa sitä. Kollektiivinen palkit-

seminen rajattuna tiimi- tai yksikkötasolle, niin silloin se on irti siitä, että 

joku itse hyötyy merkittävästi, niin silloin voisi olla hyvä.” (H2 jatkoi 

tästä) H2: ”Just näin, ja positiivista palautetta siitä, että ihmiset on us-

kaltanut kertoa asioita.” 

 

Palkitsemiseen liittyvä kysymys osoittautui haastavaksi, sillä asiantuntijat kokivat, 

että asia jakaa paljon mielipiteitä työelämässä. Toisaalta palkitseminen koettiin hy-

vänä tietyissä tilanteissa, mutta todettiin, että palkitsemisella voi olla myös negatii-

visia seuraamuksia. Esimerkiksi jos turvallisuushavaintojen tekemistä ohjaa mää-

rällinen tavoite, niin havainnot saattavat tuottaa epäoleellista ja jopa turhaakin infor-

maatiota.  

H4: ”Usein mitä käytettäisiin palkitsemisen perusteina, vaikka mitta-

reita, niin ne tuppaa olemaan määrällisiä tavalla tai toisella. Joku turval-

lisuushavaintojen määrä per yksikkö vuodessa tai per lurjus per vuosi. 

Siinä on sitten taas se riski, että jos on palkitseminen kyljessä, niin se 

alkaa generoimaan nollainformaatiota ja se taas vähän toimialasta riip-

puen on joko ainoastaan harmitus tai sitten se voi olla vaarallista pitkällä 

tähtäimellä, kun ihmisten huomio riskiperustaisuudesta siihen, että 

neukkarissa on liian hämärää.” 

  

Turvallisuustiedon oppimismekanismit 

 

Asiantuntijat toivat vahvasti esille hyvistä käytänteistä oppimisen ja haastatteluissa 

painotettiin positiivisten asioiden jalkauttamista perinteisen virheiden kontrolloinnin 

sijaan. On tärkeää, että onnistuneista suorituksista jaetaan tietoa muillekin, jotta 
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mahdollisimman moni oppisi oikein tehdyistä asioista. Tapahtuneiden asioiden tari-

nallistaminen (story telling) tuotiin myös esille hyvänä oppimismekanismina. Eräs 

asiantuntijoista totesi myös, että perinteistä tapaturmantutkintametodia, juuri-

syyanalyysia on hyödynnetty joissain tapauksissa myös onnistumisten tutkinnassa. 

 

H3: ”Enemmän ja enemmän kuitenkin olen menossa siihen suuntaan, 

että näytetään niitä onnistumisia, että hei tässä on oikeasti tehty kuten 

pitää. Kun te teette näin, niin homma toimii teilläkin. Ei aina nosteta niitä 

virheitä, ei näin, ei näin, vaan voidaan myöskin nostaa niitä hyviä suc-

cee juttuja” 

 

H5: ”Todellisuudessa ihminen motivoituakseen kaipaa jotain kilpailua 

tai haastetta. Jos joku on onnistunut, niin nostetaan esiin sellainen ja 

palkitaan se yksilö tai tiimi ja otetaan opiksi, missä on onnistuttu ja 

missä on onnistuttu. On alkanut olemaan sellaisia onnistumisten juuri-

syyanalyyseja, eli miksi tämä meni tosin hyvin ja mikä vaikutti onnistu-

miseen.” 

 

Onnistumisista oppimisen lisäksi haastatteluissa todettiin, että henkilöstön pereh-

dyttäminen ja työhön opastus ovat keskeisiä oppimismekanismeja. Näissä on asi-

antuntijoiden mukaan hyvä käyttää kokeneempaa työntekijää mentorina, mutta sa-

malla todettiin, että tämä voi olla myös haastavaa. Organisaatiossa tulisi kiinnittää 

huomiota erilaisten ihmisten oppimistapoihin ja niitä peilaten tulisi löytää sopivat 

mentorit. Kaikissa tapauksissa perehdytettävän ja perehdyttäjän ajatusmaailmat ei-

vät välttämättä kohtaa ja silloin oppimismekanismit eivät tuota haluttua tulosta tur-

vallisuustiedon lisäämisen osalta.  

 

H2: ”Perehdyttäminen ja työhönopastusmallit voisi olla oppimismeka-

nismiin liittyvä malli, kun mennään siihen, että kuka oppii ja millä tavalla. 

Kuinka jaetaan tietoa ja myös turvallisuuteen liittyvää osaamista sekä 

tuodaan valmiutta reagoida poikkeavissa tilanteissa.” 
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H1: ”Mentorointi, paljon vaikeampi juttu kun, mitä kevyt kirjallisuus an-

taa ymmärtää. Joskus ei vaan ajatukset kohtaa. Tärkeä asia ja ehkä 

pitäisi linjaorganisaatiosta johtaa, ettei olisi työntekijöiden keskinäinen 

asia. Sellaista matching -keskustelua käytäisiin paljon.”  

 

Informaatioteknologian käytänteet 

 

Haastateltavista kaikki olivat pääosin sitä mieltä, että informaatioteknologialla (IT) 

voidaan vaikuttaa turvallisuustiedon johtamiseen merkittävästi. Asiantuntijat toivat 

esille, että turvallisuustiedon hakemiseen ja löytämiseen liittyvät IT käytänteet tuo-

vat organisaatiolle paljon hyötyä. Oleellista tietoa voidaan suodattaa paremmin IT:n 

avulla. Lisäksi IT:n monikanavaisuuden sanottiin myös mahdollistavan erilaisten ta-

pojen hyödyntämisen organisaation turvallisuusviestinnässä. Lisäksi ulkoisten si-

dosryhmien, kuten alihankkijoiden osalta IT:n todettiin tuovan lisäarvoa oikeanlaisen 

tiedon jakamisessa. 

 

H1: ”Kun joku tietoa tarvitse, niin on olemassa sellaiset suodattimet, 

että henkilö saa oikean tiedon ja vielä kerrosteisesti siten, että on vält-

tämätöntä tietoa ja asioita, jotka on hyvä tietää.”  

 

H3: ”Monikanavaisuus. Hakemiseen ja löytämiseen, mutta myöskin pe-

rille viemiseen.” 

 

H1: ”Kun ollaan jonkun toisen kanssa tekemisissä, niin on päivänsel-

vää, että informaatioteknologiasta on hyöytä. Kun ulkopuolinen rekka-

kuski ajaa ”saitille”, niin pitäisi varmistaa, että kuski tietää kaiken olen-

naisen, mitä hänen tarvitsee tietää ja sitten tulee välttää se, että hänelle 

ei tungeta liikaa tietoa.” 

 

 

Haastateltavat näkivät IT:n erittäin hyödyllisenä turvallisuustiedon johtamisessa 

päätöksenteon tukena. Sillä sanottiin olevan vaikutusta tiedon jakamisen lisäksi 

myös turvallisuustiedon analysoinnissa ja visualisoinnissa. 
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H5:” Se miten tietoa kerätään ja raportoidaan on ollut todella aikaa vie-

vää ja byrokraattista, paperin makuista kamaa. IT:llä pystytään säästä-

mään aikaa. Jos informaatio on paperilla tai siellä täällä, niin meillä on 

lähes mahdotonta jakaa tietoa ja hyviä käytänteitä organisaation si-

sällä, saati sitten sidosryhmille. Eli tuottavuus tiedon keruussa, tiedon 

analysoinnissa ja visualisoinnissa.” 

 

Vaikka kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että IT:n avulla saadaan aikaiseksi 

merkittävää hyötyä turvallisuustiedon johtamiseen, niin silti IT:n todettiin aiheuttavan 

myös mahdollisia haasteita. Mikäli järjestelmien käytettävyyteen ja hyödynnettävyy-

teen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, niin on vaarana, että tulee tuotettua liikaa in-

formaatiota, jota ei pysytä hyödyntämään turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitä-

misessä. 

 

H4: ”Niin sillä voidaan vaikuttaa toki, mutta myös ei niin positiivisesti, 

koska nähdäkseni esimerkiksi tilanne, että me päätetään hurahtaa täl-

laiseen ja aletaan keräämään erilaisilla IT-liitännäisillä antureilla turval-

lisuustietoa ja sitten tuutataan sitä hirveä määrä kaiken business inteli-

genssin päälle, mitä on jo olemassa, niin ei se ole itsessään autuaaksi 

tekevää, vaan kyllä siinä saa melko huolella miettiä käytettävyys- ja 

hyödynnettävyysnäkökulmia.” 

 

Turvallisen työn organisointi 

 

Viimeisenä asiantuntijoilta kysyttiin, miten työn organisoinnilla voidaan vaikuttaa tur-

vallisuustiedon johtamiseen. Koska kysymys osoittautui hyvin laajaksi, esimerkkinä 

asiantuntijoille kerrottiin turvallisuustietojohtamisen käytänteiden mukainen väit-

tämä, jonka mukaan organisaation tulisi järjestää työntekijöille mahdollisuus osallis-

tua turvallisuusasioihin liittyvään päätöksentekoon. Haastatteluissa todettiin, että 

työntekijöiden tulisi päästä osallistumaan oman työn suunnitteluun, osana suurta 
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kokonaisuutta, huomioiden myös turvallisuusnäkökulmat. Haastattelutulosten mu-

kaan henkilöstö tulisi huomioida päätöksentekoprosessissa, sillä tällä todettiin ole-

van vaikutusta motivaatioon ja sovittuihin asioihin sitoutumiseen. 

 

H1: ”Työntekijöiden pitää päästä osallistumaan työn sisällön suunnitte-

luun. Lisäksi tulee olla mielessä iso kuva. Esimerkiksi jos tehdään jotain 

pientä vaihetta tehtaan linjalla, niin säilyy ymmärrys, että pieni kompo-

nentti on olennaisen tärkeä kokonaisuuden kannalta. Tästä lähtee 

myös turvallisuus.” 

 

H2: ”Monesti keskustellaan siitä, kun lähetään viemään asioita eteen-

päin, niin pitää muistaa huomioida kaikki osapuolet tekemisessä, ettei 

turvallisuus tule annettuna, jolloin ei synny vastarintaa, koska koetaan, 

että ei olla päästy itse mukaan.” 

 

H3: ”Ihminen, jos se pääsee tekemään päätöksiä, jotka koskettavat 

häntä itseään, niin kyllä se edesauttaa sitä, että myöskin ne päätökset 

pitää ja myöskin menee sinne toimintaan. On se sitten turvallisuusasia 

tai mikä tahansa muu asia, niin ehkä sillä tavalla pystytään varmista-

maan perille meno.” 

 

Haastatteluissa todettiin myös, että tietyissä tapauksissa on tärkeää varmistaa tur-

vallisuusasioihin liittyvän päätöksenteon ketteryys tuomalla mandaatti mahdollisim-

man alas organisaatiohierarkiassa. Haastattelussa annetun esimerkin mukaan tii-

meillä voisi olla maltillisen kokoinen itsenäinen budjetti turvallisuushankinnoille, jol-

loin tarvittaviin parannuksiin tehtävät investoinnit voitaisiin toteuttaa nopeasti. Näin 

vältettäisiin myös johdon kuormittamista ja aikaa vapautuisi muihin tärkeisiin asioi-

hin.  

 

H5: ”Tiimin sisällä pitää olla päätösvaltaa. Esimerkiksi hankintabudjet-

tia. Jos on joku pieni asia joka olisi helppo korjata satasen hankinnalla, 

niin jos se päätöksenteko on jossain monen hierarkiatason päällä, niin 
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me ei saada asioita nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin ja sen lisäksi se 

kuormittaa johtoa täysin epärelevanteilla asioilla.” 

 

Haastatteluissa tuotiin esille myös vuorovaikutustilanteisiin liittyvä organisointi. Asi-

antuntijoiden mielestä epävirallinen vuorovaikutus on tärkeää turvallisuustiedon ri-

peän jakamisen näkökulmasta. Haastatteluissa mainittiin, että erinomaisen turvalli-

suustason mahdollistava tietomäärä on massiivinen ja epäviralliset vuorovaikutusti-

lanteet helpottavat tiedon kulkua. Turvallisuustiedon epävirallista jakamista paino-

tettiin aiemmin myös sitoutumisperusteisen turvallisuustiedon näkökulmasta. Li-

säksi haastattelutulosten perusteella turvallisuustietoon liittyviä tapaamisia tulisi jär-

jestää kasvotusten aina mahdollisuuksien mukaan. Näin ollen turvallisuustiedon ja-

kamisella on todennäköisesti suurempi vaikuttavuus. 

 

H1: Oikein tekemiseen liittyvä tietomäärä on valtava ja epävirallisen tie-

donvaihdon kautta on todennäköisempää saada oikea tieto oikealle 

henkilölle. 

 

H5: Mahdollisimman paljon toivon, että nykypäivänä olisi ihan henkilö-

kohtaisia kohtaamisia ja muun muassa johto toisi tahtotilansa esille ihan 

livetapaamisissa, vähintään videon välityksellä, jolloin saadaan eleet ja 

ilmeet mukaan, jolloin on selkeästi suurempi vaikutus henkilöstöön, kun 

nähdään se livenä 

 

Tässä luvussa esitettiin asiantuntijoille järjestetyn teemahaastattelun tulokset. Seu-

raavassa luvussa esitetään yhteenveto tutkimustuloksista ja pohditaan tuloksia pei-

laten niitä kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn tutkimuskirjallisuuteen. Tämän jälkeen 

esitetään vielä tutkimuksen johtopäätökset sekä ehdotetaan jatkotutkimusaiheita 

johtopäätösten perusteella.  
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto teemahaastatteluista tehdyn sisällönanalyysin 

tuloksista sekä pohditaan tuloksia aiemmin esitettyyn tutkimuskirjallisuuteen peila-

ten. Tämän jälkeen esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheita. 

7.1 Yhteenveto tutkimustuloksista ja pohdinta 

 

Tutkimuskirjallisuudessa Zwetsloot et al. (2017, 260) ovat esittäneet, että organi-

saatioiden tulisi tavoitella erinomaista turvallisuutta. Kuitenkin kirjallisuuskatsauksen 

perusteella erinomaisen turvallisuuden määritelmää on vaikea löytää tutkimuskirjal-

lisuudesta. Zwetsloot et al. (2017, 260) esittävät, että nolla tapaturmaa -visio on 

prosessi, jonka tarkoituksena on luoda turvallista työtä. Näin ollen määritelmän mu-

kaan turvallisen työn luomiseen viittaava prosessi on erinomaista turvallisuutta. 

Zwetsloot et al. (2013) viittaavat myös, että erinomainen turvallisuus on positiivinen 

tavoite, mikä eroaa perinteisestä tapaturmattomuudesta. Teemahaastattelun tutki-

mustulokset vahvistivat tätä näkemystä, sillä asiantuntijoiden mielestä erinomainen 

turvallisuus tulisi olla osa organisaation yhteistä tahtotilaa, joka sisällytetään osaksi 

organisaation normaalia toimintaa. Esimerkiksi organisaation tapaturmattomuus ei 

ole automaattisesti merkki erinomaisesta turvallisuudesta. Erinomainen turvallisuus 

voidaan nähdä siis positiivisena päämääränä ja myös organisaation tapana toimia. 

Kuitenkin erinomainen turvallisuus todettiin haastatteluissa subjektiiviseksi käsi-

tykseksi, joten selkeää määritelmää ei tässä tutkimuksessa erinomaiselle turvalli-

suudelle pystytty luomaan. Voidaan kuitenkin todeta tulosten perusteella, että erin-

omainen turvallisuus viittaa koko organisaation jatkuvaan halukkuuteen turvallisuu-

den kehittämisessä ja turvalliset toimintatavat omaksutaan osaksi normaalia toimin-

taa. 
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Useat turvallisuustutkijat (mm. Hollnagel 2014, 23; Zwetsloot et al. 2017, 260; Wahl-

ström & Rollhagen 2014, 16) ovat tuoneet esille, että kontrolliin perustuva, perintei-

nen turvallisuusjohtaminen ei tarjoa enää merkittäviä uudistuksia työturvallisuuteen, 

joten työturvallisuuden kehittämiseen kaivataan uusia näkökulmia. On esitetty (mm. 

Wachter & Yorio 2014,129; Zwetsloot et al. 2013, 46), että organisaatioiden tulisi 

panostaa enemmän työntekijöiden sitouttamiseen yhteisen päämäärän saavutta-

miseksi ja onkin ehdotettu (Barling & Hutchinson 2000, 77; Zwetsloot et al. 2013, 

45-46), että kontrollistrategian sijaan organisaation tulisi valita turvallisuuteen sitou-

tumisstrategia. Teemahaastattelun tutkimustulokset vahvistivat tätä näkemystä, 

sillä kaikki asiantuntijat nostivat sitoutumisperusteisen turvallisuusjohtamisen korke-

alle prioriteetille. Sitoutumisen merkitys nähtiin avaimena erinomaiseen turvallisuu-

teen. Cooperin (1995, 2) mukaan turvallisuuteen sitoutuminen on yksilöllisellä ta-

solla turvallisuustoimenpiteisiin osallistumista, turvallisuustavoitteisiin uskomista ja 

omaksumista sekä halukkuutta työpaikan turvallisuuden parantamiseen. Tutkimus-

tulokset vahvistivat Cooperin näkemystä, sillä asiantuntijoiden mukaan koko henki-

löstön halukkuus turvallisten työtapojen edistämiseen nähtiin kriittisen tärkeänä. Li-

säksi asiantuntijoiden mukaan sitoutuminen tulisi kohdistaa turvallisuustiedon suju-

vaan liikkumiseen ja turvallisten työtapojen edistämiseen. Nämä asiat tulisi huomi-

oida henkilöstölle asetettavissa tavoitteissa. Näitä näkemyksiä tukevat myös Ca-

melo-Ordazin et al. (2011, 1443) esittämät tulokset, joiden mukaan tiedon jakami-

sen edellytyksenä on se, että yksilöiden tulee haluta jakaa hallussaan olevaa tietoa, 

mikä edellyttää taas organisaation asettamien tavoitteiden omaksumista ja niihin si-

toutumista. Näin ollen sitoutuminen organisaation yhteisiin tavoitteisiin on edellytyk-

senä tiedon jakamiselle, joten esittämäni tutkimustulokset tukevat sitoutumisperus-

teisen turvallisuusjohtamisen ja tietoon perustuvan turvallisuusjohtamisen yhdistä-

mistä.  

 

Haastattelujeni perusteella asiantuntijat pitivät turvallisuustiedon merkitystä keskei-

senä organisaation turvallisuusjohtamisessa. Yksittäistä kriittistä tietoa ei noussut 

esille, mutta erikseen mainittiin turvallisuutta ohjaava tieto, kuten päämäärä ja ta-

voitteet, sekä poikkeamista oppiminen, mikä liittyy operatiiviseen tekemiseen. Asi-

antuntijoiden esittämää näkemystä tiedon merkityksestä tukevat myös Sherehiy & 

Karwowski (2006, 318). He ovat esittäneet, että tieto on yksi tärkeimmistä seikoista 
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turvallisuus- ja terveystavoitteiden saavuttamisessa ja tietojohtamisen kautta on tar-

koitus luoda organisaationaaliset rakenteet, jotka mahdollistavat tiedon kollektiivi-

sen jakamisen. Useat tutkijat (Järvis et al. 2014; Nuñez & Villanueva 2011; Koivisto 

2014; Gaurenau et al. 2016) ovat esittäneet, että turvallisuus voidaan nähdä osana 

organisaation aineetonta pääomaa. Tässä tutkimuksessa tukeuduttiin aineettoman 

pääoman taustateoriaan ja omaksuttiin Turmitta -tutkimushankkeessa luotu turvalli-

suuspääoman arviointikehys turvallisuustiedon mallintamiskeinoksi. Turvallisuus-

pääoman arviointikehystä pidettiin hyvänä mallinnuksena turvallisuustiedosta. Asi-

antuntijat olisivat kuitenkin kaivanneet mallin taustalla olevia perusteluja ja osako-

konaisuuksia, joiden avulla he olisivat saaneet paremman kuvan mallin sisällöstä. 

Haastatteluissa todettiin, että luottamus ja riskiperusteisuus ovat asioita, jotka voisi-

vat tulla selkeämmin näkyviin mallissa, mutta toisaalta niiden oletettiin kuuluvan 

mallin sisällä oleviin osakokonaisuuksiin. Tämän tutkimuksen kannalta on harmil-

lista, että turvallisuuspääoman arviointikehyksen tausta-aineistoa ei löytynyt julki-

sista tietolähteistä. Myöskään hankkeen yhteyshenkilöksi ilmoitettua henkilöä ei ta-

voitettu puhelimitse. Tässä tutkimuksessa luotiin aiempien tutkimustulosten avulla 

perustelut turvallisuuspääoman arviointikehykselle, mutta kyseisiin perusteluihin ve-

doten ei voida vahvistaa eikä vasta-argumentoida asiantuntijoiden esittämiä kor-

jaus- ja muokkausehdotuksia. 

 

Yksi asiantuntijoista totesi arviointikehyksen olevan hyvä taksonomia organisaation 

turvallisuustiedosta, mutta hän kommentoi, että mallissa ei kuvata millään tavalla 

turvallisuustiedon kulkua organisaation sisällä. Tämä argumentti on huomioitu tutki-

muksen teoreettisessa viitekehyksessä, sillä tässä tutkimuksessa luodun mallin mu-

kaan turvallisuuspääomaa voidaan johtaa turvallisuustietojohtamisen käytänteillä. 

Turvallisuustietojohtamisen käytänteet perustuvat Inkisen (2016, 31) luomiin tieto-

johtamisen käytänteisiin, jotka integroitiin aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla tur-

vallisuusjohtamisen kontekstiin tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä.  

 

Ensimmäinen turvallisuustietojohtamisen käytänteistä on turvallisuustietoon perus-

tuva esimiestyö. Asiantuntijat kokivat, että erityisen tärkeää esimiestyössä on toimia 

turvallisuustiedon välittäjänä sekä johdolle että työntekijöille. Aiemmasta tutkimuk-

sesta löytyy näkemystä tukevia tutkimustuloksia, sillä Watcherin & Yorion (2014, 
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122) mukaan esimiesten tulee itse jakaa aktiivisesti turvallisuustietoa, jotta sitä voi-

daan hyödyntää, ja lisäksi esimiesten tulee kannustaa työntekijöitä jakamaan tur-

vallisuuteen liittyvää tietoa.  Haastattelemani asiantuntijat olivat samaa mieltä Wat-

cherin & Yorion (2014, 122) kanssa myös siitä, että esimiesten tulee rohkaista työn-

tekijöitä turvallisuustiedon jakamiseen. He toivat esille myös, että esimiesten ja työ-

tekijöiden välistä vuorovaikutusta tulee edistää, koska tämä kasvattaa kollektiivisesti 

turvallisuustietoa. Cooperin (2006, 1) mukaan esimiesten tuleekin osallistaa työnte-

kijöitä ja ylläpitää toimintatapoja, jotka auttavat henkilöstöä saavuttamaan tavoit-

teensa. Myös Roughton & Mecurio (2002, 116) esittävät, että henkilöstön osallista-

minen ja näkemysten vakavasti ottaminen lisäävät tyytyväisyyttä, sitoutumista ja 

tuottavuutta työhön. Tässä tutkimuksessa asiantuntijat näkivät virheistä oppimisen 

tärkeänä turvallisuustiedon kehittämisen kannalta, mutta heidän mielestään turval-

lisuuskriittisissä työtehtävissä ei tulisi suosia kokeilukulttuuria. Asiantuntijoiden vas-

tauksia tukee Verhagenin (2013, 243-244) näkemys, jonka mukaan työntekijöillä tu-

lisi olla mahdollisuus ottaa hallittuja riskejä ainoastaan valvotuissa olosuhteissa. Vir-

heistä oppiminen korostuu myös Zwetslootin et al. (2017) tutkimuksessa, sillä hei-

dän mukaansa työntekijöiden tekemiä virheitä ei tule tuomita, vaan ne pitää nähdä 

mahdollisuuksina oppimiseen ja työntekijät tulee osallistaa mukaan ongelmanrat-

kaisuun. Samaa mieltä on myös Dekker (2014, 34), jonka mukaan ihmiset ovat rat-

kaisu, eivätkä ongelma. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että esimie-

hen rooli ainakin työntekijöiden osallistamisessa, tiedon jakamisessa, vuorovaiku-

tuksen lisäämisessä ja poikkeamista oppimisessa on näin ollen merkittävä.  

 

Turvallisuustiedon ja -osaamisen strategisen johtamisen näkökulmasta asiantuntijat 

eivät lähteneet painottamaan turvallisuustietoa omana osa-alueenaan, vaan koros-

tivat turvallisuustiedon merkitystä osana normaalia toimintaa. Näin ollen turvalli-

suustiedon ja sen johtamisen tulisi olla integroituna organisaation strategiaan esi-

merkiksi osana laadukasta työn tekemistä tai vastuullisuutta. Asiantuntijoiden esit-

tämät näkemykset ovat linjassa Zwetslootin et al. (2017, 266) kanssa, joiden mu-

kaan turvallisuus tulee olla integroituna osaksi organisaation toimintaa ja turvalli-

suusjohtamisessa tulisi keskittyä myös liiketoiminnalliseen erinomaisuuteen. Asian-
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tuntijoiden esittämät näkemykset eivät suoraan vastanneet turvallisuustietojohtami-

sen taustalla oleviin väittämiin, sillä käytänteissä ei ole huomioitu turvallisuustiedon 

ja sen johtamisen roolia osana organisaation ydintehtävää.  

 

Haastattelussa kysyttiin asiantuntijoilta, miten heidän mielestään ihmisten omaava 

turvallisuustieto tulisi huomioida rekrytoinneissa. Wachterin & Yorion (2014,121) 

mukaan jo rekrytointitilanteessa voidaan vaikuttaa niiden henkilöiden valintaan, 

jotka todennäköisemmin edistävät turvallisia toimintatapoja. Asiantuntijoista use-

ampi näki ensisijaisen tärkeänä, että rekrytoitavilla henkilöillä on hyvä oppimiskyky 

sekä yhteistyökyky, jotta turvallisuustietoa voidaan jakaa tehokkaasti. Tutkimuskir-

jallisuudesta löytyy näkemyksiä tukevia tuloksia, sillä aiemmissa tutkimuksissa on 

myös korostettu oppimiskyvyn merkitystä (Zwetsloot et al. 2017, 266; Järvis et al. 

(2016, 274) ja vuorovaikutustaitoja (Subramaniam & Yondt 2005, 20-24).) Asiantun-

tijoiden mukaan etenkin esimiestyössä ja turvallisuuskriittisissä työtehtävissä on 

syytä huomioida myös henkilöiden omaava turvallisuustieto sekä etenkin turvalli-

suusasenne.  

 

Asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että turvallisuustietoon liittyvistä asioista tulisi 

keskustella osana suorituskyvyn arviointia. Teemahaastattelussa tuli useamman 

kerran ilmi, että turvallisuustiedon luomista ja jakamista pidettiin asiantuntijoiden 

mielestä erittäin tärkeänä, jolloin olisi perusteltua huomioida nämä asiat myös suo-

rituskyvyn arvioinnissa.  Tätä näkemystä vahvistaa Chuang et al. (2016, 544-545), 

joiden mukaan tietoperusteinen suoritusarviointi lisää henkilöstön halukkuutta tie-

don luomiseen ja jakamiseen.  Lisäksi haastatteluissa tuli esille se, että henkilöstön 

tulee olla tietoinen siihen kohdistetuista tavoitteista ja onnistumisesta. Näin ollen on 

tärkeää, että henkilöstö kykenee omaksumaan turvallisuuteen liittyvää tietoa.   

 

Asiantuntijat puhuivat turvallisuustiedon kehittämisestä enemmän organisaation ta-

solla eikä yksittäisen työntekijän turvallisuustiedon kehittämisen näkökulmasta. On-

kin todettava, että kysymyksen asettelu tässä kohtaa oli mahdollisesti harhaanjoh-

tava, sillä tietojohtamisen käytäntöihin pohjautuvat väittämät viittaavat enemmän 

työntekijöiden turvallisuustiedon kehittämiseen ja harjoittamiseen. Haastateltavilta 

taas kysyttiin, ”miten organisaation turvallisuustietoa voidaan kehittää ja harjoittaa.” 
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Keskustelu ei näin ollen johtanut työntekijöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien 

kehittämiseen, vaikka haastattelija yritti aika ajoin viedä keskustelua työntekijöiden 

näkökulmaan. Toisaalta, tämä heikko kysymyksen asettelu voidaan nähdä myös 

positiivisena asiana tutkimuksen kannalta, sillä haastatteluissa rakentui selkeä yh-

teys turvallisuustiedon ja -osaamisen strategisen johtamisen sekä turvallisuustieto-

perustaisen harjoittelun ja kehittämisen välillä. Asiantuntijoiden mukaan turvalli-

suustietoa ei välttämättä ole järkevää kehittää omana osa-alueenaan, vaan osana 

muuta tekemistä. Kuten aiemmin tuotiin esille, asiantuntijoiden esittämät näkemyk-

set ovat linjassa Zwetslootin et al. (2017, 266) kanssa. Heidän mukaansa turvalli-

suus tulee olla integroituna osaksi organisaation toimintaa ja turvallisuusjohtami-

sessa tulisi keskittyä myös liiketoiminnalliseen erinomaisuuteen.  Vaikka tässä tut-

kimuksessa ei saatu asiantuntijoiden näkemyksiä turvallisuustietoperusteisesta har-

joittelusta ja kehittämisestä työntekijöiden näkökulmasta, voidaan tulosten pohjalta 

kuitenkin todeta, että turvallisuustiedon ja osaamisen strategisen johtamisen tulee 

tukea organisaation liiketoimintaa, ja turvallisuustietoperusteisen harjoittelun ja ke-

hittämisen tulee olla osa tätä integraatiota.  

 

Turvallisuustietoon perustuvan palkitsemisen näkökulmasta asiantuntijat totesivat, 

että työntekijöiden turvallisuustiedon luonti ja jakaminen, esimerkiksi turvallisuusha-

vaintojen kautta, on asia, johon kannattaa miettiä palkitsemiskäytänteitä. Näin ollen 

palkitseminen perustuu asioiden tekemiseen eikä esimerkiksi tapaturmattomaan 

ajanjaksoon. Samaa mieltä on Verhagen (2013, 219-220), joka esittää, että hyvin 

tehdystä turvallisuustyöstä tulisi jakaa taloudellisia tai aineettomia palkintoja. Myös 

tietojohtamiseen liittyvä aiempi tutkimus tukee asiantuntijoiden näkemystä, sillä In-

kisen (2016, 33) mukaan tietoon perustuvan palkitsemisen tavoitteena on palkita 

henkilöstöä sen onnistuneista suorituksista tiedon jakamisessa, luomisessa ja hyö-

dyntämisessä. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin hyvä huomioida, että yksilöta-

solle kohdistuva aineellinen palkitseminen voi olla epätodennäköistä monissa orga-

nisaatioissa. Näin ollen aineetonta palkitsemista eli positiivista palautetta tulisi antaa 

hyvistä yksilösuorituksista. Asiantuntijoiden näkemystä tukee esimerkiksi Drennan 

& Richey (2012a, 61-62), jotka korostavat palautteen antamisen merkitystä. Heidän 

mukaansa positiivisen palautteen antaminen onnistuneista suorituksista parantaa 

organisaation ilmapiiriä ja tällä taas on positiivinen vaikutus turvalliseen toimintaan.  
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Aineellinen palkitseminen, kuten rahapalkkiot, olisi haastatteluiden perusteella hyvä 

kohdistaa kollektiivisesti riittävän pieneen yksikköön tai tiimiin. Näin ollen vapaamat-

kustajia ei tulisi ja kaikki tiimin jäsenet sitoutusivat helpommin tavoitteeseen. Näiden 

tulosten kanssa linjassa on Drennanin & Richeyn (2012b, 50-51) näkemykset, joi-

den mukaan onnistuneesta turvallisuudesta tulisi palkita tiimitasolla sopivin vä-

liajoin. Aiemman tutkimuskirjallisuuden ja haastatteluiden perusteella voidaan to-

deta, että turvallisuustiedon luominen, jakaminen ja hyödyntäminen ovat tärkeitä or-

ganisaation turvallista suorituskykyä parantavia toimintoja, joista tulee antaa aktiivi-

sesti positiivista palautetta. Niistä olisi hyvä olla olemassa aineelliset palkitsemis-

käytänteet esimerkiksi tiimi- tai yksikkötasolla, kuten Drennan & Richey (2012b) ovat 

esittäneet. Useammat palkitsemiskäytänteet johtavat todennäköisesti myös parhai-

siin tuloksiin tiedon jakamisessa ja hyödyntämisessä (Kulkarni et al. 2007, 319-321).  

 

Oppimismekanismien osalta asiantuntijat painottivat onnistumisista oppimista, eli 

hyvät käytänteet ja positiiviset asiat tulisivat jakaa tehokkaasti organisaation sisällä. 

Perinteinen virheiden välttämiseen liittyvä johtaminen nähtiin heikompana tapana 

johtaa turvallisuustietoa.  Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on myös tuotu esille, 

että turvallisuudessa tulisi kiinnittää huomiota onnistumisiin, virheiden välttämisen 

sijaan (mm. Zwetsloot 2017; Dekker 2016 & Hollnagel 2014).  Asiantuntijat toivat 

esille, että mahdollisuuksien mukaan, organisaatioissa tulisi pystyä hyödyntämään 

kokeneimpia työntekijöitä mentoreina. Samaa mieltä on ollut Hallowell (2011, 210), 

joka esittää tutkimuksessaan, että perehdytys, harjoittelu ja turvallisuusmentorit 

ovat tehokkaita keinoja turvallisuustiedon siirtämiseksi työntekijöille. Haastattelui-

den perusteella on kuitenkin hyvä huomioida, että perehdytettävän ja perehdyttävän 

välillä tulisi vallita hyvä vuorovaikutussuhde, jotta oppiminen olisi mahdollisimman 

tehokasta.  

 

Haastattelutulosten perusteella, informaatioteknologian todettiin tuovan lisää tehok-

kuutta turvallisuustiedon hakemiseen, löytämiseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen tur-

vallisuusviestintään. Tietojohtamisen tutkimuksen puolella, mm. Alavi & Leidner 

ovat esittäneet, että informaatioteknologian avulla voidaan nopeuttaa tiedon jaka-

misprosessia huomattavasti. Turvallisuustiedon johtamisen näkökulmasta Drenna 
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& Richey (2012b) ovat myös sitä mieltä, että turvallisuustietoa pitäisi pystyä seuraa-

maan mahdollisimman reaaliaikaisesti, jotta tietoa päästään hyödyntämään oppimi-

sen kautta. Haastattelun perusteella informaatioteknologian todettiin tuovan hyötyä 

organisaation toimintaan parantamalla tiedon analysointia ja visualisointia päätök-

senteon tueksi. Asiantuntijoiden mukaan informaatioteknologialla on keskeinen rooli 

turvallisuustiedon tehokkaassa jakamisessa ja hyödyntämisessä, joten onkin melko 

yllättävää, että tutkimuskirjallisuudessa ei ole tiedettävästi tehty kovinkaan laajasti 

tutkimusta turvallisuustiedon johtamiseen tehtyjen informaatioteknologiapalveluiden 

merkittävyydestä.  

 

Haastattelun tulosten perusteella turvallisen työn organisoinnissa tulisi varmistaa, 

että henkilöstö pääsee riittävästi osallistumaan sen omaa työtä koskevaan suunnit-

teluun ja turvallisuusasioihin liittyvään päätöksentekoon. Tällä todettiin olevan posi-

tiivinen vaikutus motivaatioon ja sitoutumiseen. Tässä tutkimuksessa on useamman 

kerran tuotu esille aiempia tutkimuksia, jotka korostavat, että sitoutumisperusteinen 

turvallisuus lähtee ajatuksesta, jossa työntekijät ovat ratkaisu, ei ongelma (mm. 

Dekker 2014; Zwetsloot et al. 2017). Näin ollen, asiantuntijoiden näkemykset tuke-

vat aiempaa tutkimuskirjallisuutta, jonka perusteella henkilöstö tulisi osallistaa pää-

töksentekoon. Jotta saataisiin ketteryyttä päätöksentekoon ja tehokkuutta investoin-

tien toteuttamiseen, tutkimustulosten mukaan organisaatiossa tulisikin mahdollistaa 

tiimitasoinen päätöksenteko turvallisuusasioihin liittyvissä hankinnoissa esimerkiksi 

rajatun budjetin turvin. Tätä näkemystä tukee myös aiempi tutkimuskirjallisuus 

(Zwetsloot et al. 2017, 265), jonka mukaan organisaatioissa tulee välttää liiallista 

hallinnollista ja hiearkista kontrollia. Järvis et al. (2014, 11) ovat myös esittäneet, 

että henkilöstön vuorovaikutussuhteet, tyytyväisyys ja motivaatio paranevat, kun 

henkilöstö pääsee osallistumaan. Asiantuntijoiden mukaan, epävirallinen vuorovai-

kutus tulisi mahdollistaa organisaatiossa, sillä tämä on tehokas keino henkilöstölle 

päästä osallistumaan turvallisuustiedon jakamiseen. Asiantuntijoiden mukaan epä-

virallinen vuorovaikutus johtaa tiiviimpiin vuorovaikutussuhteisiin sekä parempaan 

tyytyväisyyteen ja motivaatioon. 
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7.2 Tutkimuksen johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli, miten tietojohtamista voidaan 

hyödyntää sitoutumisperusteisessa turvallisuusjohtamisessa, jotta organisaatio 

pystyy kehittymään erinomaiseksi työturvallisuudessa. Turvallisuustutkimuskirjalli-

suudessa on esitetty, että perinteinen turvallisuusjohtaminen ei tarjoa enää merkit-

täviä uudistuksia työturvallisuuteen (mm. Hollnagel 2014, 23; Zwetsloot et al. 2017, 

260), joten uusia näkökulmia kaivataan, jotta organisaatiot voivat kehittyä edelleen 

työturvallisuudessa. Kuluvan vuosikymmenen aikana tietojohtaminen on yhdistetty 

turvallisuusjohtamiseen useiden eri tutkijoiden toimesta (mm. Podgórski 2010; 

Nuñez & Villanueva 2011; Hallowell 2011; Järvis et al. 2014; Gaurenau et al. 2016). 

Tässä tutkimuksessa syvennettiin tietojohtamista ja turvallisuusjohtamista yhdiste-

levää tutkimuskirjallisuutta yhdistämällä aineettoman pääoman taustateoria (mm. 

Roos & Roos 1997) ja tietojohtamisen käytänteiden teoria (Inkinen 2016) turvalli-

suusjohtamisen kontekstiin. Jotta edellä esitetyt teoreettiset näkemykset voitiin yh-

distää turvallisuusjohtamisen kontekstiin, tuli määrittää tutkimuksen lähtökohdat, eli 

mihin turvallisuusjohtamisen tulee perustua ja mikä on turvallisuusjohtamisen tavoit-

teena.   

 

Tässä tutkimuksessa omaksuttiin turvallisuusjohtamisen lähtökohdaksi sitoutumis-

strategia, jonka avulla pyritään saavuttumaan erinomaisuus (työ)turvallisuudessa. 

Sitoutumisstrategian on todettu olevan kontrollistrategiaa parempi lähtökohta turval-

lisuusjohtamiselle (mm. Barling & Hutchinson 2000, 77; Zwetsloot et al. 2013, 45-

46). Tässä tutkimuksessa suoritettiin viidelle työturvallisuusalan asiantuntijalle tee-

mahaastattelu, jonka tulokset vahvistivat tutkimuskirjallisuudessa esitettyä näke-

mystä. Asiantuntijoiden mielestä turvallisuuteen sitoutuminen on keskeinen tekijä 

organisaation turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi turvallisuusjohtami-

sen tavoite tulisi olla positiivinen eikä tavoitteena voi olla esimerkiksi tapaturmien 

välttäminen. Tutkimuskirjallisuudessa onkin esitetty, että turvallisuusjohtamisessa 

tulisi kiinnittää huomiota onnistumisiin eikä virheiden välttämiseen (mm. Zwetsloot 

2017; Dekker 2016 & Hollnagel 2014). Näin ollen turvallisuusjohtamisen tavoitteen 

tulee olla positiivinen. Tässä tutkimuksessa turvallisuusjohtamisen tavoitteeksi mää-
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riteltiin erinomainen turvallisuus, joka on tullut esille aiemmin esimerkiksi nolla tapa-

turmaa -visioon liittyvissä tutkimuksissa (Zwetsloot et al. 2017). Tässä tutkimuk-

sessa asiantuntijoilta selvitettiin, mitä erinomainen turvallisuus heidän mielestään 

on. Tutkimustulosten perusteella eriomainen turvallisuus voidaan nähdä tavoitteena 

sekä myös organisaation toimintatapana. Erinomainen turvallisuus viittaa koko or-

ganisaation henkilöstön halukkuuteen kehittää turvallisuutta jatkuvasti ja lisäksi 

koko henkilöstö omaksuu turvalliset toimintatavat osaksi päivittäistä toimintaa. Näin 

ollen tässä tutkimuksessa vahvistettiin näkemyksiä, joiden mukaan turvallisuusjoh-

tamisen tulisi perustua sitoutumisstrategiaan, ja vahinkojen välttämisen sijaan, or-

ganisaatiossa tulisi tavoitella erinomaista turvallisuutta.  

 

Ottaen huomioon, että tämän tutkimuksen tarkoituksena oli yhdistää aineettoman 

pääoman ja tietojohtamisen taustateoriat turvallisuuskontekstiin, oli perusteltua poh-

tia, mitä turvallisuustieto on ja miten sitä johdetaan. Ensimmäisen alatutkimuskysy-

myksen avulla selvitettiin, minkälaista tietoa organisaatio tarvitsee, jotta erinomai-

nen turvallisuus voidaan saavuttaa. Tutkimuksessa hyödynnettiin turvallisuustiedon 

mallintamismenetelmänä Turmitta -tutkimushankkeen turvallisuuspääoman arvioin-

tikehystä, jota asiantuntijat pitivät pääosin hyvänä tapana kuvata organisaation tur-

vallisuustietoa. Asiantuntijat eivät esittäneet merkittäviä muokkauksia arviointike-

hykseen. On kuitenkin syytä huomioida, että asiantuntijat jäivät kaipaamaan turval-

lisuuspääoman arviointikehyksen tausta-aineistoa, jota ei löytynyt julkisista tietoläh-

teistä. Näin ollen tässä tutkimuksessa ei pystytty hyödyntämään arviointikehyksen 

alkuperäistä tutkimusaineistoa. Vastausten perusteella voidaan kuitenkin todeta, 

että turvallisuuspääoman arviointikehys kuvaa hyvin organisaation turvallisuustietoa 

ja kyseisen tiedon avulla organisaatio pystyy tavoittelemaan erinomaista turvalli-

suutta. 

 

Tietojohtamiseen liittyvissä tutkimuksissa on todettu, että aineetonta pääomaa joh-

detaan tietojohtamisen käytänteillä (Kianto et al. 2014; Hussinki et al. 2017). Tämän 

tutkimuksen toisena alatutkimuskysymyksenä oli, miten tietojohtamisen käytäntei-

den viitekehys soveltuu sitoutumisstrategian mukaiseen turvallisuusjohtamiseen. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin Inkisen (2016, 33) luomaa tietojohtamisen käytäntei-

den mallia ja sovellettiin sitä turvallisuuskontekstissa. Asiantuntijoiden vastausten 
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perusteella turvallisuustietojohtamisen käytänteet soveltuvat joiltakin osin erinomai-

sesti turvallisuustiedon johtamiseen. Turvallisuustietoon perustuvat johtamiskäytän-

teet eli esimiestyö, rekrytointi, suorituskyvyn arviointi, palkitseminen, oppimismeka-

nismit, informaatioteknologia ja turvallisen työn organisointi osoittautuivat teema-

haastattelun vastausten perusteella pääosin hyvin soveltuviksi käytänteiksi turvalli-

suustiedon johtamiseen, ainakin otsikkotasolla tarkasteltuna.  Koska kyseessä oli 

laadullinen teemahaastattelu, niin johtamiskäytänteitä sisältäviä väittämiä ei testattu 

empiirisesti, mutta väittämien keskeinen sisältö tuli pääosin hyvin esiin haastatte-

luissa. On kuitenkin todettava, että tietojohtamisen käytänteistä omaksuttu kehys ei 

tutkimustulosten perusteella sovellu suoraan sellaisenaan turvallisuustietojohtami-

sen johtamismalliksi, sillä osa väittämistä ei noussut ollenkaan haastatteluiden ai-

kana esille. Esimeriksi turvallisuustietoperusteiseen koulutukseen ja kehittämiseen 

liittyvät väittämät jäivät asiantuntijoiden vastauksista puuttumaan, joten näin ollen ei 

voida vahvistaa kyseisen johtamiskäytänteen soveltuvuutta turvallisuusjohtamiseen 

sellaisenaan. On myös todettava, että haastatteluiden kysymyksen asettelu saattoi 

olla osittain joidenkin väittämisen osalta harhaanjohtava. Haastatteluissa esiinty-

neet väittämät on esitetty liitteessä 2, jossa tuodaan esille, mitkä väittämät sopivat 

tutkimustulosten perusteella sellaisenaan turvallisuustietojohtamisen malliin ja 

mitkä väittämät voidaan alustavasti rajata pois kehyksestä. Merkittävin johtamiskäy-

tänteisiin liittyvä havainto tuli ilmi turvallisuustiedon ja -osaamisen strategisen johta-

miseen liittyen, sillä asiantuntijat näkivät tärkeäksi, että turvallisuustietoa ei käsitellä 

strategisella tasolla omana osionaan, vaan osana organisaation ydintoimintaa. Tur-

vallisuuden huomioiminen osana organisaation ydintoimintaa tuli esiin myös muiden 

käytänteiden yhteydessä, mutta strategisen kehittämisen osalta sen merkitys osoit-

tautui suurimmaksi.  

 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli, miten tietojohtamista voidaan 

hyödyntää sitoutumisperusteisessa turvallisuusjohtamisessa, jotta organisaatio 

pystyy kehittymään erinomaiseksi työturvallisuudessa. Tutkimustuloksien perus-

teella voidaan tiivistetysti todeta, että turvallisuuteen liittyvää tietoa voidaan mallin-

taa aineettoman pääoman teorian avulla ja kyseistä tietoa voidaan johtaa turvalli-

suustietojohtamisen käytänteiden avulla. Lisäksi tutkimustulosten perusteella voi-
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daan todeta, että tietoon perustuvan turvallisuusjohtamisen taustalla tulee olla si-

toutuminen erinomaiseen turvallisuuteen, jolla tarkoitetaan sekä päämäärää, että 

organisaation tapaa toimia. Perustuen tutkimuskirjallisuuteen ja tässä tutkimuk-

sessa esitettyihin tuloksiin, alla on esitetty turvallisuustietojohtamista selkeyttävä ku-

vio (kuva 15), josta ilmenee tarkemmin vastaus tässä tutkimuksessa esitettyyn pää-

tutkimuskysymykseen.  

 

 

Kuva 15: Turvallisuustietojohtamisen malli perustuen erinomaiseen turvallisuuteen 

sitoutumiseen 

 

Yllä olevaan kuvaan (kuva 15) on tiivistetty vastaus tutkimuksen päätutkimuskysy-

mykseen, eli miten tietojohtamista voidaan hyödyntää turvallisuusjohtamisessa, 

jotta organisaatio pystyy kehittymään erinomaiseksi työturvallisuudessa? Tutkimuk-

sessa luotiin uusi turvallisuustietojohtamisen malli, joka perustuu turvallisuuteen si-

toutumiseen sekä aineettoman pääoman ja tietojohtamisen teoreettisiin näkökul-
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miin. Kuvassa on tiivistettynä vastaukset päätutkimuskysymyksen lisäksi myös mui-

hin tutkimuksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Ensinnäkin turvallisuusjohtami-

sen tulee perustua sitoutumisstrategiaan ja turvallisuustavoitteen tulee olla positiivi-

nen. Organisaation koko henkilöstön tulee sitoutua erinomaiseen turvallisuuteen, 

jolla tarkoitetaan sekä päämäärää että toimintatapoja. Turvallisuuteen liittyvä tieto 

ja sen johtaminen ovat merkittävässä roolissa erinomaiseen turvallisuuteen pyrkimi-

sessä ja erinomaisen turvallisuuden tulee tukea organisaation ydintoimintaa sekä 

organisaation tavoitteita. Turvallisuus on organisaation aineetonta pääomaa ja sitä 

voidaan mallintaa esimerkiksi turvallisuuspääoman arviointikehyksen avulla. Turval-

lisuuspääomaa taas voidaan johtaa turvallisuustietojohtamisen käytänteiden avulla, 

minkä kautta erinomainen turvallisuus voidaan saavuttaa. 

 

Alla vielä tiivistettynä vastaukset tutkimuskysymyksiin: 

 

• Päätutkimuskysymys: Miten tietojohtamista voidaan hyödyntää turvallisuus-

johtamisessa, jotta organisaatio pystyy kehittymään erinomaiseksi työturval-

lisuudessa?  

o Tutkimuksessa luotiin uusi turvallisuustietojohtamisen malli, joka pe-

rustuu turvallisuuteen sitoutumiseen sekä aineettoman pääoman ja 

tietojohtamisen teoreettisiin näkökulmiin.   

• Alakysymys 1: Minkälaista tietoa organisaatio tarvitsee, jotta erinomainen 

turvallisuus voidaan saavuttaa? 

o Turvallisuus on organisaation aineetonta pääomaa ja sitä voidaan 

mallintaa esimerkiksi turvallisuuspääoman arviointikehyksen avulla 

(rakennepääoma, inhimillinen pääoma ja suhdepääoma).  

• Alakysymys 2: Miten tietojohtamisen käytänteiden viitekehys soveltuu sitou-

tumisstrategian mukaiseen turvallisuusjohtamiseen? 

o Turvallisuuspääomaa voidaan johtaa turvallisuustietojohtamisen käy-

tänteiden avulla, minkä kautta erinomainen turvallisuus voidaan saa-

vuttaa. Sitoutumisperusteiseen turvallisuustietojohtamiseen soveltu-

vat väittämät on esitetty liitteessä 2.   
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli syventää turvallisuusjohtamiseen ja tietojoh-

tamiseen liittyvää tieteellistä keskustelua. Vaikka tutkimuksessa luotua mallia ei tes-

tattu empiirisesti käytännön työelämässä, voidaan kuitenkin todeta, että asiantunti-

jahaastatteluiden avulla on saatu luotua uusi näkökulma tietoon perustuvasta tur-

vallisuusjohtamisesta. Näin ollen tämä tutkimus vahvistaa entisestään aiemman tut-

kimuskirjallisuuden mukaista keskustelua tietojohtamisen ja turvallisuusjohtamisen 

yhdistämisestä. Tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja haastateltavien henkilöi-

den asiantuntemusta sekä käytettyjä lähteitä voidaan pitää kokonaisuudessaan luo-

tettavina.  Tarkoituksena ei ole kuitenkaan väittää, että tässä tutkimuksessa tehtyjä 

havaintoja ei voitaisi lähteä jalostamaan jatkotutkimusten avulla. Tutkimuksesta jäi 

kuitenkin puuttumaan vielä joitain taustatietoja, joiden mukaan ottaminen olisi hyö-

dyllistä jatkotutkimuksissa. Esimerkiksi Turmitta -tutkimushankkeessa luodun turval-

lisuuspääoman arviointikehyksen teoreettinen perustelu jäi puuttumaan. Tässä tut-

kimuksessa arviointikehyksen käytännön soveltuvuuden perusteluina hyödynnettiin 

kirjallisuuskatsauksessa esitettyä tutkimuskirjallisuutta. Olisi kuitenkin mielenkiin-

toista verrata tässä tutkimuksessa tehtyä melko kevyttä perustelua alkuperäisiin tut-

kimustuloksiin arviointikehyksen taustalla.  

 

Tätä tutkimusta voidaan pitää hyvänä laajennuksena aiempaan keskusteluun, mutta 

mikäli turvallisuuspääoman arviointikehyksen ja turvallisuustietojohtamisen käytän-

teiden soveltuvuutta haluttaisiin testata laajemmin empiirisesti, niin kvantitatiivinen 

tutkimus, jossa testattaisiin turvallisuustietojohtamisen käytänteitä ja niiden sisältä-

miä väittämiä, toisi enemmän yksityiskohtaista tietoa mallin toimivuudesta. Mikäli 

laadullisen tutkimuksen kautta haluttaisiin syventää tämän mallin tutkimista, niin asi-

antuntijoille suunnattu 2-3 kierroksinen Delfoi -tutkimus voisi olla hyödyllinen tapa 

tutkia mallin käytännön soveltuvuutta laajemman asiantuntijajoukon voimin. Useam-

man haastattelukierroksen avulla saataisiin asiantuntijat jalostamaan toistensa nä-

kemyksiä, jolloin tässä tutkimuksessa luotua mallia voitaisiin kehittää edelleen asi-

antuntijoiden näkemysten perusteella.  Näin ollen tutkimuksessa voitaisiin panostaa 

entistä enemmän keskustelevaan tutkimukseen, ja useampikierroksisen haastatte-

lun avulla voitaisiin saada vielä enemmän aiheeseen pureutuvia, ja uusia näkökul-

mia synnyttäviä vastauksia. 
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Tässä tutkimuksessa selvitettiin teemahaastattelun avulla työturvallisuusasiantunti-

joiden näkemyksiä kehitetyn mallin soveltuvuudesta turvallisuustiedon kuvaami-

seen ja johtamiseen. Olisi mielenkiintoista jatkaa tämän mallin empiiristä testaa-

mista esimerkiksi selvittämällä turvallisuustietojohtamisen mallin vaikutusta organi-

saation turvallisuuskulttuurin kehittymiseen tai henkilöstön turvallisuusmotivaation 

sekä turvallisten toimintatapojen omaksumiseen.  

 

Ehkä merkittävin jatkotutkimusaihe liittyy organisaation ydintehtävään ja turvalli-

suustietojohtamisen rooliin sen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kuten tässä tut-

kimuksessa on tullut ilmi, hyvin usein puhutaan turvallisuusjohtamisesta irrallisena 

toimintona, mikä erotetaan organisaation ydintoiminnasta. Tämä on ristiriidassa tut-

kimuskirjallisuudessa ja tässä työssä esitettyjen tutkimustulosten kanssa, sillä nii-

den mukaan turvallisuus ja siihen liittyvä tieto tulisi olla osa organisaation normaalia 

toimintaa. Kuitenkin nämä asiat erotetaan usein irrallisiksi kokonaisuuksiksi, jotta 

niiden johtamista ja tutkimista voidaan fokusoida. Kun turvallisuusjohtaminen tai 

tässä tapauksessa turvallisuustietojohtaminen eriytetään omaksi kokonaisuudeksi, 

voidaan erimerkiksi tavoitteita ja mittareita pohtia syvällisemmin. Kuitenkin on sel-

keä tarve laajentaa perinteistä turvallisuuskontekstiin liittyvää tutkimusta organisaa-

tion ydintoimintaa tukevaksi johtamiseksi. Esimerkiksi millaisia turvallisuustietojoh-

tamiseen liittyviä tavoitteita ja mittareita tulisi organisaatiossa laatia, jotta turvalli-

suus olisi aidosti osa organisaation ydintoimintaa. Jatkossa näkisinkin mielenkiin-

toiseksi tutkimusaiheeksi turvallisuuskontekstin integroinnin osaksi organisaation 

ydintoimintaa. Kuten tässä tutkimuksessa tuli esille, irrallisen turvallisuusnäkökul-

man tutkiminen ei välttämättä edistä organisaation toimintaa. Oli sitten kyseessä 

perinteiseen turvallisuusjohtamiseen liittyvä tutkimus tai uusien näkökulmien kehit-

tämiseen liittyvä tutkimus, näkökulman voisi vaihtaa siihen, miten esimerkiksi turval-

lisuuteen liittyvän tiedon avulla tuetaan organisaation perustehtävää, strategiaa ja 

vision toteutumista. Aiheen laajempi tutkiminen voi todennäköisesti osoittautua erit-

täin haastavaksi, mutta kuten tässäkin tutkimuksessa on tullut ilmi, uusille näkökul-

mille on tilausta sekä käytännön työelämässä että tieteellisessä keskustelussa. 

 

Tämä tutkimus todentaa, että tietojohtamista voidaan soveltaa uusiin konteksteihin, 

sillä tiedon merkitys on todennäköisesti kontekstista riippumatta keskeinen tekijä. 
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Tämä tutkimus tarjoaa uutta tietoa turvallisuusjohtamisen ja tietojohtamisen ammat-

tilaisille. Näin ollen voidaan todeta, että tutkimuksen tavoite eli turvallisuusjohtami-

sen ja tietojohtamisen synergian selvittäminen, palveli tarkoitustaan ja aiheeseen 

on tuotettu lisää tutkittua tietoa. Onkin toivottavaa, että aiheeseen kiinnitettään myös 

jatkossa huomiota, jotta tieteellistä keskustelua voidaan entisestään syventää.  
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LIITTEET 

Liite 1: Saatekirje ja haastattelututkimuksen runko 

 

Hyvä vastaanottaja, 

tämä haastattelututkimus liittyy Sampo Holmin Pro Gradu -tutkielmaan, jonka tavoit-

teena on luoda organisaation turvallisuustietoon perustuva työturvallisuuden johta-

mismalli. Pyydän teitä osallistumaan haastattelututkimukseen, jonka kautta on tar-

koitus selvittää työturvallisuuteen syventyneiden asiantuntijoiden näkemystä turval-

lisuustietojohtamisen mallin soveltuvuudesta käytännön työelämään. Asiantunti-

joiksi on valittu 5 suomalaista henkilöä, jotka ovat työurallaan osoittaneet merkittä-

vää asiantuntemusta työturvallisuuden aihepiiristä. Tutkimukseen osallistujat pää-

sevät antamaan näkemyksensä Pro Gradu -tutkielmassa luodusta turvallisuustieto-

johtamisen mallista. Haastattelututkimus toteutetaan teemahaastatteluna siten, että 

haastateltavat saavat tutustua materiaaliin, teemoihin ja kysymyksiin etukäteen. 

Haastattelut tullaan äänittämään. Haastatteluissa saadut tiedot ovat luottamukselli-

sia ja vastaajien henkilöllisyyttä ei julkaista Pro Gradu -tutkielman tulosten yhtey-

dessä.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu aineettoman pääoman ja tietojoh-

tamisen käytänteiden taustateorioista, joita sovelletaan sitoutumisperustaisen tur-

vallisuusjohtamisen kontekstiin. Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan tässä tutki-

muksessa työturvallisuuden johtamista eikä esimerkiksi yritysturvallisuuden johta-

mista laajemmin. Haastattelututkimus suoritetaan 14.5.-1.6.2018 välisenä aikana. 

Osallistumisenne tutkimukseen on erittäin arvokasta sekä Pro Gradu -tutkielman 

että työturvallisuusjohtamisen yleisen kehittämisen kannalta.  

 

Valtavan suuri kiitos osallistumisestanne ja näkemyksistänne jo tässä vaiheessa! 

 

Lappeenrannassa 14.5.2018 

Sampo Holm 

  



 
 

  

Taustatiedot: (tiedot kerätään haastattelupäivänä) 

 

Ikä: 1) alle 30 vuotta 2) 30-39 vuotta 3) 40-49 vuotta 4) 50-59 vuotta 5) yli 60 vuotta 

 

Sukupuoli: 1) nainen 2) mies 

 

Ammatti/tehtävä: ______________________________________ 

 

Työkokemus vaativissa työsuojeluun/työturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä (esi-

merkiksi tutkija, asiantuntija-, päällikkö- tai johtajatason tehtävät): 1) alle 5 vuotta 2) 

5-10 vuotta 3) 10 -15 vuotta 4) yli 15-20 vuotta 5) yli 20-vuotta 

 

Koulutustausta: 1) Alempi korkeakoulututkinto 2) Ylempi korkeakoulututkinto 3) Li-

sensiaatin tai tohtorin tutkinto 4) Muu, 

mikä?________________________________________ 

 

Teemahaastattelu: 

Erinomainen turvallisuus 

 

Zwetsloot et al. (2017, 260) ovat esittäneet, että organisaatioiden tulisi tavoitella 

erinomaista turvallisuutta. 

 

1. Miten määrittelisit lyhyesti erinomaisen turvallisuuden? 

 

Sitoutumisperustainen turvallisuusjohtaminen 

 

Turvallisuuteen sitoutumisen merkitys on korostunut viime aikoina turvallisuustutki-

muksessa (mm. Wachter & Yorio 2014,129; Zwetsloot et al. 2013, 46) 

 

2. Miten kuvailisit sitoutumisen merkitystä organisaation turvallisuusjohtami-

sessa? 

3. Mihin mielestäsi organisaatiossa tulee sitoutua, mikäli halutaan saavuttaa 

erinomainen taso turvallisuudessa? 



 
 

  

4. Keiden kaikkien sitoutuminen tulee varmistaa, mikäli organisaatio haluaa ke-

hittyä erinomaiseksi turvallisuudessa? 

 

Turvallisuustieto  

 

5. Miten kuvailisit tiedon merkitystä organisaation turvallisuusjohtamisessa?  

6. Mikä on mielestäsi kriittisen tärkeää tietoa turvallisuusjohtamisessa? 

 

Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty (mm. Nuñez & Villanueva 2011; Järvis et al. 

2014), että turvallisuutta tulisi tarkastella osana organisaation aineetonta pääomaa. 

Alla on esitetty Turmitta -tutkimushankkeessa luotu turvallisuuspääoman arviointi-

kehys, joka perustuu aineettoman pääoman taustateoriaan.  

 

 

 

 

7. Miten hyvin kuvassa esitetty turvallisuuspääoman arviointikehys kuvaa mie-

lestäsi organisaation turvallisuustietoa? 

8. Miten muokkaisit turvallisuuspääoman arviointikehystä ja miksi? 

 

Turvallisuustiedon johtaminen ja siihen liittyvät käytänteet 



 
 

  

 

Tietojohtamisen tutkijat (mm. Kianto et al. 2014; Hussinki et al. 2017) ovat esittä-

neet, että aineetonta pääomaa johdetaan tietojohtamisen käytänteillä, jonka seu-

rauksena organisaation suorituskyky voi kehittyä. 

 

9. Miten tärkeänä näet turvallisuustiedon systemaattisen johtamisen organisaa-

tion turvallisuuden kehittymisen kannalta? 

10. Miten kuvailisit yleisellä tasolla organisaatioiden kykyä johtaa turvallisuustie-

toa? 

11. Miten esimiestyöllä pystytään vaikuttamaan turvallisuustiedon johtamiseen?  

12. Miten organisaation strategiassa tulisi huomioida turvallisuustieto sekä tur-

vallisuuskyvykkyys? 

13. Miten ihmisten omaava turvallisuustieto tulisi mielestäsi huomioida rekrytoin-

neissa? 

14. Miten henkilöstön suorituskyvyn arvioinnissa (esim. kehityskeskustelut) tulisi 

kiinnittää huomiota ihmisten turvallisuustietoon? 

15. Miten organisaation turvallisuustietoa voidaan kehittää ja harjoittaa? 

16. Miten palkitseminen tulisi huomioida turvallisuustiedon johtamisessa? 

17. Miten oppimismekanismit (esim. hyvät käytänteet) tukevat turvallisuustiedon 

johtamista? 

18. Miten informaatioteknologian avulla voidaan vaikuttaa turvallisuustiedon joh-

tamiseen? 

19. Miten työn organisoinnilla voidaan vaikuttaa turvallisuustiedon johtamiseen 

(esimerkiksi itsenäinen päätöksenteko turvallisuusasioissa)? 

  



 
 

  

Liite 2: Turvallisuustietojohtamisen käytänteet ja väittämät 

 

 


