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Crew  Resource  Management(CRM)  on  alun  perin  lentokoneiden  ohjaamossa  kehi-

tetty  menetelmä,  jossa  miehistön  yhteistoiminta  ja  resurssien  käyttö  pyritään  saa-

maan  mahdollisimman  tarkoituksenmukaiseksi.  Tässä  kandidaatintutkielmassa  pe-

rehdytään  CRM-menetelmän  kehittymiseen  ja  pohditaan  sen  käyttöä  yhdessä  tieto-

johtamisen  menetelmien  kanssa.  Teorioihin  perehdytään  kirjallisuuden  avulla  ja  eri-

tyisesti  tarkastellaan  menetelmien  käyttöä  lennonvarmistusalan  yrityksessä.  Tieto-

johtamisen  menetelmien  ja  CRM:n  väliltä  voidaan  löytää  useita  yhtäläisyyksiä  yksi-

löiden  välisen  kommunikoinnin,  oppimisen  ja  uuden  tiedon  luomisen  prosessien  alu-

eilta.  Menetelmät  myös  täydentävät  osaltaan  toisiaan,  koska  painottavat  hieman  eri  

asioita  oppimisen  lähteinä.  CRM:n  käyttö  sallii  myös  virheiden  teon  ja  niistä  oppimi-

sen,  mutta  tietojohtamisen  menetelmissä  on  onnistumisten  ja  innovaatioiden  merki-

tys  korostuu  enemmän.  Molemmissa  menetelmissä  oikealaisten  työskentelyolosuh-

teiden  luomisella  on  iso  rooli  organisaation  onnistumiselle.  
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Crew   Resource   Management(CRM)   was   first   introduced   in   commercial   airlines  

cockpit.  CRM  aims  to  give  tools  for  a  team  to  get  best  usage  of  their  resources.  In  

this  study  the  history  of  CRM  is  reviewed  and  with  the  perspective  to  combine  pro-

cedures  of  CRM  and  Knowledge  Management.  Theories  are  studied  from  the  per-

spective  of  an  Air  Traffic  Management  company.  Similarities  were  found  between  

CRM  and  Knowledge  Management  practices.  Communication  between  individuals,  

learning  and  creating  new  knowledge  as  most  clear  ones.  Both  theories  also  com-

plement   each  other  when  underlining   different   learning   origins.  CRM  allows  and  

learns   from  mistakes  when  Knowledge  Management  underlines  more   innovation  

and  succeedings.  In  both  procedures,  the  correct  working  enviroment  and  culture  

are  important  factors  for  successful  organization.  
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1   JOHDANTO  
 

Tietojohtaminen   tarkastelee   tietopääoman  merkitystä  yrityksen   toiminnassa.  Tätä  

yrityksen  käytössä  olevaa  aineetonta  pääomaa  pyritään  käyttämään  hyödyksi  mah-

dollisimman   tehokkaasti.  Mitä   enemmän   työ   perustuu   ihmisiin   ja   heidän   hallitse-

maansa  tietoon,  sitä  enemmän  yrityksen  tulisi  ymmärtää  tietopääoman  eri  osa-alu-

eita,  sekä  niihin  liittyviä  mekanismeja.  Kilpailuedun  luominen  perustuu  yhä  useam-

min  ihmisten  kykyyn  oppia  uutta  ja  kykyyn  käyttää  oppimaansa  tietoa  yrityksen  hy-

väksi.  Siksi  tietopääoman  ymmärtäminen  osana  muita  pääomalajeja  on  tärkeää  yri-

tyksen  menestymiselle.  

  

Samaan   aikaa   yrityksen   toimintaa   voi   tarkastella   useiden   eri   teorioiden   näkökul-

masta.  Osa  teorioista  tarkastelee  koko  organisaation  toimintaan,  osan  keskittyessä  

kohentamaan  tietyn  toiminnon  suorituskykyä.  Näiden  mallien  tulisi  luonnollisesti  tu-

kea  toisiaan  parhaan  mahdollisen  lopputuloksen  saamiseksi.  

  

Oman  lennonjohtajan  työni  ja  kauppatieteiden  opiskelun  kautta  olen  valinnut  lähem-

pään  tarkasteluun  Crew  Resource  Management  konseptin  ja  sen  kehitysversioiden  

käytön   lennonvarmistusalan  yrityksessä.  Lisäksi   tutustutaan   tiedon   luomisen  pro-

sessimalliin  ja  tietopääoman  käsitteeseen.  Kirjallisuuden  pohjalta  arvioidaan  tutkit-

tujen  menetelmien  soveltuvuutta  yhdessä  lennonvarmistusalalla  toimivan  yrityksen  

käyttöön.    

  

Myöhemmin  teorioihin  suhtautumista  ja  niiden  hyödyllisyyttä  on  tarkoitus  tutkia  em-

piirisesti   lennonvarmistusyrityksen   henkilöstölle   suunnatulla   tutkimuksella   osana  

Pro  Gradu-tutkielmaani.  Erityisesti  tarkoitus  on  tutkia  mahdollisuutta  yhdistää  CRM  

ja  tietojohtaminen  yhdeksi  johtamismalliksi  ja  tutkia  asenteita  tällaiseen  uuteen  me-

netelmään.  
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1.1   Tausta  

  

Tässä  kandidaatin  tutkielmassa  perehdytään  Crew  Resource  Management  konsep-

tin  ja  tietojohtamisen  mallien  soveltamiseen  lennonvarmistustoimialalla.  Työssä  ai-

heita  käsitellään  julkaistun  kirjallisuuden  avulla.  Yritysmaailmassa  nousee  aika  ajoin  

uusia  johtamismalleja  ja  konsepteja,  joilla  pyritään  parantamaan  jollain  tavalla  orga-

nisaation  toimintaa.  Usein  esiin  on  noussut   jonkinlainen  ongelma,  tai  haaste,   jota  

pyritään  ratkaisemaan.  Tämän  kirjallisuuskatsauksen  avulla  pyritään  selvittämään  

miten  tutkittavat  mallit  käyttäytyvät  osana  lennonvarmistusyrityksen  toimintaa,  ja  mi-

hin  toimintoihin  niillä  on  vaikutusta.  Lisäksi  käsitellään  konseptien  mahdollisia  yhtä-

läisyyksiä  ja  toisiaan  täydentäviä  tekijöitä  keskenään.  

  

1.2   Tavoitteet  ja  rajaukset      

  

Työn  tavoitteena  on  tutustua  Crew  Resource  Management  konseptiin  ja  tietojohta-

miseen,   sekä   tiedonluomisen  prosessimallin,   että   tietopääoman   käsitteen   kautta.  

Tarkastelu  rajautuu  mallien  käyttöön  lennonvarmistusalan  yrityksessä.  Tutkimusky-

symyksiä  asetetaan  kaksi:  

  

Onko  CRM-menetelmien  ja  tietojohtamisen  menetelmien  samanaikaisessa  sovelta-

misessa  yhtäläisyyksiä  ja  toisiaan  täydentäviä  tekijöitä?  

  

Voiko  CRM-menetelmien   ja   tietojohtamisen  menetelmien   soveltamisen   sulauttaa  

yhdeksi  johtamismalliksi?  

  

Toisen  tutkimuskysymyksen  alakysymyksinä  pohditaan  seuraavia:  

  

1.   Tietojohtamisen  pääpiirteet  

2.   CRM:n  pääpiirteet  

3.   Tietojohtamisen  ja  CRM:n  samankaltaisuudet,  eroavaisuudet  ja  toisiaan  täy-

dentävät  piirteet  
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Tutkimuskysymyksiin   pyritään   vastaamaan   kirjallisuuden   pohjalta,   eikä   menetel-

mien   toimivuutta   tarkastella   tässä   tutkimuksessa  käytännön   tasolla.  Johtopäätök-

sissä  sovelletaan  myös  työn  kirjoittajan  kokemusta  työskentelystä  lennonvarmistus-

alalla.  

  

1.3   Työn  rakenne  

  

Luvussa   2   tutustutaan   Crew   Resource   Management   konseptin   kehittymiseen   ja  

muokkaantumiseen  lennonvarmistusalalle  soveltuvaan  muotoon.  3.  Luku  käsittelee  

tietojohtamisen  ja  tietopääoman  käsitteitä  ja  konsepteja.  4.  Luvussa  pohditaan  vas-

tauksia   tutkimuskysymyksiin   ja  mietitään  mahdollisia   tulevia   tutkimuksen   tarpeita.  

Lopuksi   työn  yhteenvedossa  käsitellään  kokonaisuudessaan  työn  herättämät  aja-

tukset.  

  

2   CREW  RESOURCE  MANAGEMENT  
  

Crew  Resource  Management(CRM)  on  menetelmä,  jossa  säännöllisen  harjoittelun  

avulla  pyritään  mahdollisimman  tehokkaaseen  resurssien  käyttöön  useamman  hen-

kilön  ryhmässä.  Näitä  resursseja  voivat  olla  mm.  kommunikaatio,  laitteiden  käyttö,  

vakioidut  työmenetelmät  ja  ryhmän  johtaminen.  (SkyBrary  2019)  

  

2.1   CRM  historia  

  

CRM  on  alun  perin  kehittynyt   liikenneilmailussa  1970-luvulla  sattuneiden  useiden  

ihmishenkiä  vaatineiden  onnettomuuksien  seurauksena.  Näistä  tunnetuin  on  1977  

Teneriffalla  sattunut  kahden  Boeing  747-lentokoneen  yhteen  törmääminen  kiitotiellä  

huonon  näkyvyyden  vallitessa.  Kahdessa  Pan  Am  ja  KLM  lentoyhtiöiden  lentoko-

neissa  kuoli  yhteensä  583  matkustajaa  ja  miehistön  jäsentä.  (Flin  et  al.  2002,  s.  68).  

  

Edeltävinä  vuosikymmeninä  lentokoneiden  kehitys  oli  ollut  nopeaa  ja  matkustajalii-

kenteessä  siirryttiin  nopeiden  suihkumoottoreilla  varustettujen  lentokoneiden  käyt-

töön.   Suuremmat   ja   suorituskykyisemmät   lentokoneet   asettivat   myös   kovemmat  
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vaatimukset  niitä  lentäneille  miehistöille.  Päätöksentekotilanteita  saattoi  tulla  nope-

ammin  vastaan  kuin  aikaisemmin  ja  niihin  oli  osattava  reagoida  oikein.  Vaikka  oh-

jaamossa  oli   jo  pidemmän  aikaa  ollut  useampia   lentäjiä   tai   insinöörejä,  vaikutti   il-

mailun  alkuaikojen  yhden  lentäjän  kulttuuri  vielä  ohjaamomiehistöjen  toimintaan.  Il-

mailun  alkuajoilta  ja  maailman  sotien  jälkeen  syntynyt  ”lentäjäsankarin”  viitta  oli  len-

tokoneen  päällikön  harteilla,   eikä  hänen   ratkaisuja   kyseenalaistettu.   (Kanki   et   al.  

2010,  s.  4-7)  

  

Lento-onnettomuuksien  tutkinnoissa  havaittiin  puutteita  miehistön  toiminnassa,  kun  

jotain  poikkeavaa  sattui.  Erityisesti  puutteita  havaittiin  ihmisten  välisessä  kommuni-

koinnissa,  miehistön   johtamisessa,  päätöksenteossa   ja  sosiaalisissa   taidoissa,  ei  

niinkään   teknisessä  osaamisessa.  Edellä  mainittuja   puutteita   pystyttiin   tutkimaan  

ohjaamoissa  käyttöön  otettujen   tallentimien  avulla,   jotka  äänittivät  sekä  ohjaajien  

välisiä   keskusteluita,   että   tallensivat   lentokoneen   lentämiseen   liittyviä   toimintoja.  

Tästä  huomattiin  tarve  uudenlaiselle  psykologiselle  valmennukselle,  joka  korostaisi  

erityisesti  inhimillisten  tekijöiden  (human  factors)  merkitystä  miehistön  toiminnassa.  

(Flin  et  al.  2002,  s.  69).  

  

2.2   CRM  kehittyminen  

  

Ensimmäisen  sukupolven  CRM-mallin  tavoitteena  oli  hyödyntää  kaikki  lennolla  käy-

tössä  oleva  informaatio,  laitteiden  hyväksikäyttö  ja  ihmisten  kyvyt  turvallisen  lento-

toiminnan  onnistumiseksi  (Flin  et  al.  2002,  s.  70).  Ensimmäiset  kurssit  lentoyhtiöissä  

järjestettiin  1980-luvulla.  Tällöin  huomattiin,  ettei  kurssi  voi  olla  vain  yksittäinen  ta-

pahtuma  lentäjän  uralla,  vaan  niitä  on  järjestettävä  säännöllisin  väliajoin  koko  uran  

ajan.  Ensimmäiset  kurssit  keskittyivät  psykologiaan  ja  miehistönjäsenien  keskinäi-

siin   suhteisiin.   Kurssin   harjoitukset   eivät   välttämättä   liittyneet   vielä   lentämiseen.  

Lentokoneen  päällikön  auktoriteettia  ei  aina  uskallettu  kyseenalaistaa,  vaikka  hänen  

toiminnassaan  olisikin  huomattu  puutteita.  (Helmreich  et  al.  1999,  s.  20)  
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Keskittyminen  miehistön  jäsenten  väliseen  toimintaan  johtui  mm.  1978  sattuneesta  

onnettomuudesta,   jossa  DC-8   tyyppinen   lentokone   syöksyi  maahan   polttoaineen  

loppumisen  seurauksena  hieman  ennen  lentokentälle  laskeutumista.  Ensimmäinen  

lähestyminen  jouduttiin  keskeyttämään  laskutelineongelmien  vuoksi.  Tämän  jälkeen  

kone  lensi  odotuskuviossa  ja  miehistö  selvitti  n.  tunnin  ajan  vikaa,  ennen  kuin  päätti  

suorittaa  laskeutumisen  tarvittaessa  ilman  laskutelineitä.  Vian  selvittämisen  aikana  

miehistö  ei  kiinnittänyt  riittävästi  huomiota  polttoaineen  riittävyyteen,  jonka  seurauk-

sena  osa  moottoreista  sammui  juuri  ennen  laskeutumisyritystä  ja  kone  syöksyi  maa-

han.  (NTSB,  1979)  

  

CRM:n  toinen  sukupolvi  kehittyi  National  Aeronautics  and  Space  Administrationin  

(NASA)  vuonna  1986  järjestämän  seminaarin  jälkeen.  Lentoyhtiöt  olivat  järjestäneet  

jo  itsenäisiä  kursseja  aiheesta.  Tämän  seurauksena  oli  huomattu  tarve  integroida  

CRM-koulutus  osaksi  miehistöjen  muuta  koulutusta.  CRM  siirtyi  osaksi  lentokoulu-

tusta   ja  muuttui   luonteeltaan  modulaariseksi.   Aihepiireinä   oli  mm.   tiimin   rakenta-

mista,   tilannetietoisuutta,   stressin  hallintaa   ja   tehtävään  valmistautumista.   (Helm-

reich  et  al.  1999,  s.  20-21)  

  

Kolmas  CRM-sukupolvi   kehittyi   1990-luvulla,   jolloin   CRM   alkoi   kehittyä   uusiin   ja  

useisiin  suuntiin.  Työskentelyssä  alettiin  ottaa  huomioon  uusia  tekijöitä  kuten  orga-

nisaatiokulttuurin  vaikutus  turvallisuuteen.  Automaation  lisääntyminen  ohjaamossa  

asetti  myös  uusia  vaatimuksia  inhimillisten  tekijöiden  huomioimisessa  työssä.  CRM  

laajeni  myös  ohjaamojen  ulkopuolelle  ja  kursseja  järjestettiin  myös  mm.  matkusta-

mohenkilöstölle,   tekniselle   henkilöstölle   ja   lennonvalmistelijoille.   Samaan   aikaan  

konseptin  laajentuessa  sen  alkuperäinen  tavoite  inhimillisten  virheiden  karsijana  ta-

hattomasti  hämärtyi.  (Helmreich  et  al.  1999,  s.  21)  

  

Neljäs  sukupolvi  muokkaantui  Yhdysvalloissa  muuttuneen  sääntelyn  seurauksena.  

Yhdysvaltojen  ilmailuviranomainen  Federal  Aviation  Authority  (FAA)  mahdollisti  len-

toyhtiöille   lentokoulutuksen   räätälöinnin   jokaisen   yhtiön   omia   tarpeita   tukevaksi.  

Tämä  mahdollisti  myös  CRM  integroinnin  tiiviiksi  osaksi  koulutusta.  Myös  simulaat-

torien  kehittyminen  auttoi  koulutuksen  räätälöinnissä  ja  mahdollisti  koko  miehistön  
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harjoittelun   aidoissa   toimintaympäristöissä   ja   olosuhteissa   simulaattorissa.   Tämä  

kehitys  vahvisti  CRM:n  roolia  lentokoulutuksessa,  eikä  sitä  koettu  enää  irrallisena  ja  

pakollisena  osana  koulutusta.  (Helmreich  et  al.  1999,  s.  21-22)  

  

2.3   Nykytila  

  

Turvallisuuskulttuuri   ilmailussa   on   kehittynyt   vuosikymmenien   aikana   edelleen   ja  

lentomatkustaminen  on  yleisesti  tunnustettu  turvalliseksi  matkustusmuodoksi.  Työtä  

on   tehty   pitkäjänteisesti   ja   onnettomuuksien   huolellisista   tutkinnoista   on   otettu  

opiksi.   Onnettomuuksien   vähenemisen   seurauksena   on   siirrytty   analysoimaan  

myös  poikkeavia  tilanteita,  jotka  eivät  ole  johtaneet  varsinaiseen  onnettomuuteen.  

Tämä  on  tullut  mahdolliseksi  kaikenlaisen  lentämiseen  liittyvän  datan  keräämisen  

yleistyessä.  Näin  on  päästy  eliminoimaan  toiminnasta  tehtäviä,  ja  tapahtumia  jotka  

osaltaan  voisivat  edesauttaa  onnettomuuteen  päätymistä.  

  

Turvallisuuskulttuuria,  jossa  työntekijät  voivat  raportoida  myös  omia  epäonnistumi-

siaan,   ilman   pelkoa   sanktioista   kutsutaan   JUST-kulttuuriksi.   Englannin   kielinen  

termi  Just  Culture  tarkoittaa  ilmapiiriä  jossa  työntekijää  ei  rangaista  päätöksistä  jotka  

ovat  linjassa  hänen  koulutuksensa  ja  kokemuksensa  kanssa,  vaikka  ne  johtaisivat  

jonkin   raja-arvon   rikkomiseen.  Sen  sijaan   tuottamuksellista   toimintaa,   joka   johtaa  

johonkin   poikkeavaan   tilanteeseen  ei   sallita   (Skybrary,   2019).   Tällaisen   avoimen  

kulttuurin  syntyminen  on  pitkä  prosessi,  jossa  koko  yrityksen,  johtoa  myöten  on  ol-

tava   aktiivisesti   mukana.   Raportoinnin   tärkeys   on   myös   tunnustettu   lainsäädän-

nössä   ja  se  on  muuttunut  vähitellen  vapaaehtoisesta   toiminnasta   lakisääteiseksi,  

jolloin  sen  kattavuus  on  edelleen  parantunut  (Ilmailulaki,  2014).  

  

Samaan  aikaan  CRM  on  kehittynyt  viimeisempään  kehitysversioon,  jossa  se  keskit-

tyy  virheiden  hallintaan   (error  management).  Kantava  ajatuksena  on  eräänlainen  

virheiden  normalisointi.  Sillä   tarkoitetaan  ymmärrystä  siitä,  että  virheitä   tapahtuu,  

eikä  niitä  voida  kieltääkään.  Hyväksymällä  tällainen  ajatusmalli,  on  virheet  mahdol-

lista  tunnistaa  ja  estää  kenties  vahingolliset  toimenpiteet.  (Helmreich  et  al.  1999,  s.  

27-28)  
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Kuvassa  1.  on  kuvattu  virheiden  hallinnan  kolme  vaihetta.  Pyramidin  pohjan  muo-

dostaa  virheiden  välttäminen  (avoid).  Jos  virhettä  ei  heti  voida  välttää,  se  voidaan  

paikallistaa  (trap)  seuraavassa  vaiheessa.  Jos  vielä  näiden  kahden  vaiheen  jälkeen  

jotain  sattuu,  pyritään  virheen  seuraukset  minimoimaan  (mitigate).  Käytännön  esi-

merkkinä  voidaan  kuvata  modernin  lentokoneen  ja  sen  miehistön  valmistautuminen  

lähestymiseen  lentokentälle.  Kone  on  varustettu  nykyaikaisin  varustein  mm.  lennon-

hallintajärjestelmä  ja  maahan  törmäyksestä  varoittava  järjestelmä.  Miehistön  huo-

lellinen  valmistautuminen  ja  lähestymismenetelmän  kertaaminen  yhdessä  auttavat  

välttämään  virheet  (avoid).  Kun  toinen  lentäjä  syöttää  menetelmän  järjestelmään  ja  

lukee  ääneen  esimerkiksi  käytettävät  korkeudet,  ja  toinen  kuuntelee  ja  toistaa  ne,  

voidaan  paikallistaa  mahdollinen  virhe  tietojen  syötössä  (trap).  Jos  vielä  näiden  toi-

mien  seurauksena  kone  ajautuu  väärässä  paikassa  liian  alas  ja  automaattinen  va-

roitusjärjestelmä  aktivoituu,   täytyy  miehistön   osata   toimia   tilanteen   vaatimalla   ta-

valla  ja  keskeyttää  lähestyminen  (mitigate  consequences).  (Helmreich  et  al.  1999,  

s.  27)  

              
Kuva  1.  The  Error  Troika(Helmreich  et  al.  1999,  s.  26)  
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Tämän  konseptin  kehittämiseen  on  tarvittu  paljon  tietoa,  jota  on  saatu  erilaisista  tut-

kintaraporteista,  kuten  aikaisemminkin  CRM:n  historiassa.  Uutena  tiedon  keruuta-

pana  on  nyt  ollut  myös  ns.  Line  Operations  Safety  Audit   (LOSA).  LOSA-mallissa  

ohjaamossa  on  kolmas  henkilö,  jonka  tehtävänä  on  tarkkailla  miehistön  toimintaa.  

Tarkoituksena   päästä   seuraamaan  mahdollisimman   normaalia   työskentelyä,   tuo-

matta  ohjaamoon  mitään  tekijöitä,  mitkä  voisivat  vaikuttaa  miehistön  toimintatapoi-

hin.  Tarkoituksena  on  tunnistaa  mahdollisia  uhkia  ja  seurata  kuinka  miehistö  toimii  

suhteessa  niihin.  Tulokset  ovat  anonyymejä,  eikä  niistä  voi  jäljittää  mukana  ollutta  

miehistöä.  Tarkoitus  on  vain  saada  neutraalia  tietoa,  kuinka  ohjaamossa  käyttäydy-

tään  erilaisissa  tilanteissa.  Kun  tätä  tietoa  on  tarpeeksi  suuri  määrä,  pystytään  sen  

avulla  muodostamaan  käsitys,  onko  virheiden  hallintaa  mahdollista  kehittää.  (Helm-

rich  et  al,  2001)  

  

2.4   CRM  lennonjohdossa  

  

CRM-menetelmät  levisivät  alun  vastustuksen  jälkeen  varsin  nopeasti  sekä  kaupal-

lisen,  että  sotilasilmailun  piirissä.  Näiden  positiivisten  kokemusten  kautta  konseptia  

alettiin  kokeilla  myös  muilla,  niin  sanotuilla   turvallisuuskriittisillä  aloilla,   kuten   len-

nonjohdossa,  sairaaloiden  leikkaussaleissa  ja  öljynporauslautoilla  (Flin  et  al.  2002).  

Lennonjohdot  olivat   luonnollisesti   läheinen  yhteistyökumppani   lentokoneiden  mie-

histöille   ja   toimintaympäristö  oli  yhteinen.  Työn  ominaispiirteet  kuitenkin   jalostivat  

CRM-konseptista  oman  versionsa  lennonjohdon  työympäristöön.  

  

2.4.1   Lennonjohdon  toimintaympäristö  

  

Lennonjohtotyössä  vastuualueet  on  jaettu  maantieteellisesti   ja  korkeussuunnassa  

erilaisiin   ilmatilalohkoihin.   Erilaiset   lennonjohtoyksiköt   vastaavat   eri   ilmatiloista,  

joissa   tapahtuvat   lentojen   eri   vaiheet.   Lähilennonjohto,   tutummin   torni,   vastaa  

maassa  liikkuvista  ja  kiitotiellä  lähtöä  tai  laskua  suorittavista  lentokoneista.  Lähes-
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tymislennonjohdot  työskentelevät  tornin  ilmatilan  yläpuolella  maantieteellisesti  suu-

remmalla  alueella,   jossa   lentokoneet  nousevat  kohti   reittikorkeutta  tai   laskeutuvat  

kohti   lentokenttää.  Kolmas   tyyppi  erilaisista   lennonjohtoyksiköistä  on  aluelennon-

johto,  joka  on  korkeussuunnassa  ylimpänä  ja  yleensä  myös  maantieteellisesti  suu-

rin  alue.  Aluelennonjohdon  vastuualueella  lennot  saavuttavat  reittikorkeutensa,  len-

tävät   sillä   ja  aikanaan  aloittavat   laskeutumisen.  Kuva  2.  Havainnollistaa   ilmatilan  

jakoa  eri  lennonjohtoyksiköiden  kesken.  

 

 
Kuva  2.  Alimpana  lähilennonjohto,  sitten  lähestymislennonjohto  ja  kaksi  ylintä  aluelennonjohtoa.  

 

2.4.2     Tiimit  lennonjohtotyössä  

  

Lentokoneiden  ohjaamot  perustuvat  lähes  yksinomaan  kahden  hengen  miehistöjen  

yhteistoimintaan.  Lennonjohdoissa  taas  tiimien  koko  saattaa  vaihdella  yksikön,  vuo-

rokauden  ajan  tai  muiden  syiden  takia  huomattavastikin.    
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Aluelennonjohdossa  työtä  tehdään  usein  pareittain,  jolloin  toinen  keskittyy  suunnit-

teluun  ja  mahdollisten  konfliktien  tunnistamiseen.  Toinen  taas  puhuu  lentäjille  ja  joh-

taa  liikennettä  työparin  vastuualueella.  Tällaisia  työpareja  saattaa  olla  useita  ja  jo-

kainen  pari  vastaa  tietystä  maantieteellisestä  alueesta.  Aluelennonjohdon  operatii-

vista  työtä  johtaa  vuoroesimies.  Vuoroesimies  suunnittelee,  kuinka  moneen  aluee-

seen  koko   ilmatila   jaetaan  eri  aikoina.  Näitä  alueita  kutsutaan  sektoreiksi,   ja  mitä  

enemmän  on  liikennettä,  sitä  pienemmiksi  sektoreiksi  alue  jaetaan  ja  sitä  enemmän  

on  ihmisiä  töissä.  

  

Lähestymislennonjohdoissa  voi  työskennellä  saman  aikaisesti  useampi  lennonjoh-

taja,  jotka  ovat  yksin  vastuussa  omista  alueistaan/tehtävistään.  Työ  perustuu  paljolti  

lentoaseman  ympärille  luotuihin  vakioituihin  menetelmiin,  joiden  puitteissa  lennon-

johtaja  voi  toimia  itsenäisesti.  Silti  yksittäiset,  yleensä  vierekkäin  istuvat  työntekijät  

muodostavat  tiimin,  joka  yhdessä  vastaa  kokonaisuudesta.  Tiimiin  saattaa  kuulua  

myös  vuoroesimies,  joka  tukee  operatiivista  työtä  tekeviä  taustalla.  

  

Lähilennonjohdossa,  eli  tornissa  tilanne  on  usein  lähestymislennonjohdon  kaltainen.  

Useita   yksittäisiä   työntekijöitä,   omilla   vastuualueillaan,   esimerkiksi   yksi   kiitotie.  

Maassa  liikkuvia  lentokoneita  siirrellään  niiden  edetessä  vastuualueelta  toiselle  sa-

malla  tavoin  kuin  ilmassakin.  Siirto  sisältää  mm.  radiotaajuuden  vaihdon  seuraavalle  

lennonjohtajalle  ja  vastuualueelle.  Osa  tämän  kaltaisista  siirroista  voidaan  automa-

tisoida  vakioiduilla  työmenetelmillä.  Esim.  lentoon  lähtevä  kone  vaihtaa  automaatti-

sesti  lähestymislennonjohdon  taajuudelle,  kun  on  noussut  ilmaan.  

  

2.5   CRM:stä  TEM  ja  TRM  

  

Alkuperäisestä  lentäjien  ohjaamotyöskentelyä  tukevasta  CRM-konseptista  on  jalos-

tunut  lennonjohtojen  käyttöön  kaksi  samasta  alkuperästä  kehittynyttä  versiota.  En-

simmäinen,  nimeltään  Threat  and  Error  Management   (TEM)  on  suoraa   jatkumoa  

CRM:n   kehityskaareen.   Tätä   konseptia   on   kehitetty   Texasin   yliopistossa,   jossa  

myös  CRM  parissa  pitkään   työskennellyt  psykologian  professori  Robert  L.  Helm-
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reich   työskenteli.  TEM  on  konseptina  käytössä  myös  alkuperäisessä  ympäristös-

sään,  lentokoneen  ohjaamossa.  Toinen,  Team  Resource  Management  (TRM),  on  

jalostunut  omaksi  muodokseen  yhteisen  eurooppalaisen  lennonvarmistusjärjestön  

Eurocontrolin  tutkimushankkeissa.    

 

2.5.1   TEM  

 

Threat   and   Error  Management   in   ATC   (2005)   on   kansainvälisen   ilmailujärjestön  

ICAO:n  laatima  dokumentti  TEM  käytöstä  lennonjohdon  toimintaympäristössä.  Sen-

tarkoituksena   on  mahdollistaa   TEM-viitekehyksen   käyttöönotto   lennonjohtopalve-

luja  tarjoavissa  organisaatioissa.  Tässä  luvussa  tutustutaan  TEM-malliin  erityisesti  

lennonjohtotyön  näkökulmasta.  

  

Aikaisemmin  esitetyn  ”The  Error  Troikan”  kolme  osa-aluetta  muodostavat  hieman  

muokattuina  TEM-mallin  kolme  komponenttia.  Uhka  (threat),  virhe  (error)  ja  ei  toi-

vottu  tila  (undesired  state).  Mallin  mukaan  uhkia  ja  virheitä  pidetään  jokapäiväiseen  

toimintaan  kuuluvana  osana  työtä,  jotka  on  kyettävä  tunnistamaan  ja  selvittämään  

koulutuksessa  ja  työssä  saatujen  oppien  avulla.  Jos  uhkiin  ja  virheisiin  onnistutaan  

puuttumaan  ajoissa,  ne  eivät  ehdi  kehittyä  ei  toivotuiksi  tiloiksi.  Myös  ei  toivotut  tilat  

pitää  kyetä  ratkaisemaan,   jottei  päädytä  rikkomaan  turvamarginaaleja,   läheltä  piti  

tilanteisiin  tai  onnettomuuksiin.  

  

Malli  jakaa  lennonjohtoa  koskevat  uhkat  neljään  eri  kategoriaan.  Kaksi  ensimmäistä  

ryhmää  ovat  lennonjohtopalvelun  tarjoajan  (ATSP,  air  traffic  service  provider)  näkö-

kulmasta  jaoteltu  sisäisiin  ja  ulkopuolisiin  uhkiin.  Kolmas  ryhmä  ovat  ilmassa  (air-

borne)   tapahtuvat   uhkat,   ja   neljäs   toimintaympäristön   (enviromental)   aiheuttamat  

uhkat.  Alla  oleva  taulukko  1.  kuvaa  eri  ryhmiin  kuuluvien  uhkien  luonnetta.  
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Taulukko  1.  Neljä  erityyppistä  lennonjohtoa  koskettavaa  uhkakategoriaa.    

ATSP  sisäinen   ATSP  ulkoinen   Ilmassa   Toimintaympä-
ristö  

Laitteet   Lentoaseman   inf-

rastruktuuri  

Lentäjät   Sää  

Työtilan  tekijät   Navigointilaitteet   Lentokoneen   suo-

rituskyky  

Maantiede,   vuoret  

ym.   Vaikuttavat  

seikat  

Toimintamenetel-

mät  

Ilmatilan  rakenne   Radiopuhelinlii-

kenne  

Häiriötekijät  

Muut   lennonjohta-

jat  

Viereiset  yksiköt   Ilmaliikenne     

  

  

  

Lennonjohtopalvelun  tarjoaja  voi  helpoiten  vaikuttaa  sisäisiin  asioihinsa  kuten  käy-

tettäviin  laitteisiin,  henkilöstöön,  menetelmien  suunnitteluun  ja  ryhmätyön  malleihin.  

Hyvin  koulutetut  työntekijät  jotka  työskentelevät  tarkoituksenmukaisten  työmenetel-

mien   raameissa,   aiheuttavat   todennäköisesti   vähemmän   uhkia   kuin   huonommin  

johdettu  yksikkö.  

  
Palveluntarjoajan  ulkopuolisiin  uhkiin  vaikuttaminen  on  jo  vaikeampaa,  vaikka  lähei-

set   suhteet   esim.   lentoaseman  omistajaan  ovatkin   olemassa.   Lentoasema   tekee  

omat  investointipäätökset  itsenäisesti  ja  ne  eivät  aina  välttämättä  tue  lennonjohto-

palvelun  tarjoajan  toimintaa.  Esimerkiksi  uusiin  rullausteihin  tai  navigointilaitteisiin  

investoiminen   saattaa   näyttäytyä   kannattamattomana   lentoaseman   pitäjälle.   Lii-

kenne  voi  lentoasemalla  sujua  kenties  ilman  ongelmia,  mutta  lennonjohto  kokee  po-

tentiaalisia  uhkatilanteita  viikoittain.  
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Ilmassa   tapahtuvien  uhkien  kirjo   voi  olla  hyvin  monipuolinen   ja   laaja.  Lennon  eri  

vaiheet  työllistävät  sekä  lentäjiä,  että  lennonjohtajia  eri  tavalla.  Esimerkkinä  voi  mai-

nita  lähestymisen  vilkkaalle  lentoasemalle.  Lentäjien  on  hallittava  laskeutuvaa  len-

tokonetta  ja  mukauduttava  erilaisiin  korkeus  ja  nopeusrajoituksiin  kun  useita  kenttää  

lähestyviä  koneita  johdetaan  tiiviiseen  jonoon  kohti  kiitotietä.  Radiopuhelinliikenne  

on  vilkasta   ja   kommunikoinnissa  voi   tulla  helposti   virheitä   tai   väärinymmärryksiä.  

Ilmassa  tapahtuvat  uhkat  liittyvät  kiinteästi  viimeiseen  ryhmään,  eli  toimintaympäris-

töön.  

  

Toimintaympäristö  sisältää  paikalliset  kiinteät  olosuhteet  ja  erilaiset  kyseiselle  ym-

päristölle  ominaiset  sääilmiöt.  Sijainti  esimerkiksi  meren   läheisyydessä  tai  vuoris-

tossa  aiheuttaa  tiettyjä  toistuvia  sääilmiöitä,  joihin  voidaan  jossain  määrin  varautua  

ja  tunnistaa  uhkat  jo  etukäteen.  Kun  toimintamenetelmät  on  luotu  valmiiksi,  voidaan  

nopeistakin  olosuhteiden  muutoksista  selviytyä  ilman  uhkien  tai  virheiden  seurauk-

sia.  

  

TEM-mallissa  on  huomion  arvoista  se,  että  kaikki  siinä  kuvatut  uhkat  ovat  olleet  jo  

ennestään  työntekijöiden  tiedossa  ja  vaikuttaneet  jokapäiväiseen  toimintaan.  Tämä  

tieto  on  kuitenkin  ollut  organisaatiossa  ollutta  hiljaista  tietoa.  TEM-malli  tekee  siitä  

eksplisiittistä  ja  mahdollistaa  näkyvän  ja  tietoisen  johtamisen  aiheesta  mallia  käyt-

tävässä  yrityksessä.  Uhkia  ja  usein  toistuvia  virheitä  voidaan  kartoittaa  Normal  Ope-

rations  Safety  Survey  (NOSS)-menetelmällä.  Se  vastaa  lentokoneiden  ohjaamoissa  

kehitettyä  LOSA-menetelmää,  jossa  työn  tekemistä  tarkkaillaan  anonyymisti  ja  kir-

jataan  mahdollisia  uhkia  ja  niihin  reagointia.  

  

2.5.2   TRM  

 
Team  Resource  Management,  eli  TRM  on  CRM-menetelmästä  jalostettu  versio  käy-

tettäväksi   lennonjohtotyössä.  Konsepti   on   jalostettu  eurooppalaisessa   lennonvar-

mistusorganisaatiossa  Eurocontrolissa,  jonka  jäsenmaa  myös  Suomi  on.  Perusaja-

tus  on  sama  kuin  CRM:ssä,  eli  saada  paras  mahdollinen  hyöty  resursseista,  kuten  

olemassa  olevasta  tiedosta,  ihmisistä  ja  laitteista.  (Eurocontrol,  2015,  s  10-12)  
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Kuva  3.  Team  Resource  Management-menetelmän  elementit.  

  

Kuvassa  3.  on  kuvattu  TRM   toiminnan  elementtejä.  Esiin  nostetut  elementit  ovat  

osa  suoraan  samoja,  osa  hieman  jalostettuja,  kuin  mitä  eri  CRM  kehitysversioissa  

on  noussut  esiin.  Virheiden  mahdollisuus  ja  todennäköisyys  tunnustetaan  ja  ne  py-

ritään   huomaamaan,   sekä   vaikutukset   minimoimaan   ryhmän   tarkoituksenmukai-

sella  toiminnalla.  

  

Oikeanlaisen   ja   oikea-aikaisen   kommunikoinnin   merkitys   nostetaan   yhdeksi   ele-

mentiksi.  Kommunikointia  tapahtuu  ryhmän  sisällä  ja  ryhmästä  ulospäin  mm.  lentä-

jille  ja  naapurialueiden  lennonjohtoyksiköihin.  Osa  kommunikaatiosta  tapahtuu  tek-

nisten  laitteiden  välityksellä  esim.  vakiomuotoiset  viestit  suoraan  lentokoneeseen  tai  

naapuriyksikköön.   Silti   lähes   kaikki   hieman   poikkeavammat   asiat   välitetään   pu-

heella   joko   radion   tai  puhelimen  välityksellä.  Tässä  suullisessa  viestinnässä  pyri-

tään  käyttämään  vakioituja  sanontoja  virheiden  ja  väärinymmärrysten  välttämiseksi.  

  

Kuvaa  3.   on  helpompi   tulkita,   kun   tarkastelee  TRM-laatikon  ympärillä   vastakkain  

sijaitsevia  elementtejä.  Esimerkiksi  ryhmätyö  (Team  work)  ja  virhe  (Error)  sijaitsevat  

vastakkain.  Tällä  halutaan  korostaa  ryhmän  toiminnan  roolia  virheiden  huomaami-

sessa  ja  niiden  seurauksien  minimoinnissa.  Samanlaisen  yhteyden  voi  löytää  ryh-
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män  roolien  (Team  roles)  ja  kommunikaation  (Communication)  välillä.  Erillisillä  ryh-

millä  on  omat  roolinsa,  vastuunsa  ja  työmenetelmänsä.  Tehokas  ja  asianmukainen  

kommunikaatio  syntyy,  kun  nämä  reunaehdot  tunnetaan  ja  tunnustetaan.  

  

Kuvan  toiset  parit  löytyvät  TRM  laatikon  pystyakselilta.  Stressin  hallinta  (Stress  ma-

nagement)  ja  automaation  vaikutukset  (Impact  of  new  automation)  käyttäytyvät  par-

haimmillaan  siten,  että  yksinkertaiset  rutiinitehtävät  kyetään  hoitamaan  automaation  

avulla  tai  lennonjohtajalle  oleellista  tietoa  pystytään  tarjoamaan  työpisteeseen  reaa-

liaikaisesti  saataville.  Tämä  vapauttaa  työntekijän  kapasiteettia  suunnittelulle  ja  joh-

tamiselle,  vähentäen  stressiä  vilkkaissa  liikennetilanteissa.  

  

  

Vastaavanlainen  yhteys  on  tilannetietoisuuden  (Situational  awareness)   ja  päätök-

sen  tekemisen  (Decision  making)  välillä.  Kun  lennonjohtajalla  on  kaikki  tarpeellinen  

tieto  käytössään  ja  hän  on  tilanteen  tasalla  tämän  tiedon  ja   liikenteen  johtamisen  

kanssa,  on  oikeiden  päätöksien  tekeminen  helpompaa.  Oleellista  päätöksien  teke-

misessä  on,  että  ne   tehdään  oikeaan  aikaan   ja   suunnitellusti,   eikä   vasta   kun  on  

pakko,  eli  reaktiivisesti.  

  

3   TIETOJOHTAMINEN  JA  TIETOPÄÄOMA  
  

Tietojohtaminen  tutkimusalueena  ja  yritysten  toiminnan  osana  nousi  keskusteluun  

1990-luvulla.  Tiedon  rooli  yrityksen  arvonmuodostuksessa  herätti  kiinnostusta  tie-

teellisen  tutkimuksen  parissa.  Tietotekniikan  kehitys  kiihtyvällä  tahdilla  loi  sekä  mah-

dollisuuksia,  mutta  myös   haasteita   yrityksille.   Työ  muuttui   kaikkialla  monimutkai-

sempaa  osaamista  vaativaksi  ja  jatkuva  uuden  oppiminen  nousi  edellytykseksi  työ-

elämässä  pärjäämiselle.  Uuden  oppimisen  ohessa  organisaatioihin  kehittyi  osaa-

mista,  josta  pystyttiin  muodostamaan  kilpailuetua  muihin  markkinoilla  toimiviin  yri-

tyksiin  verrattuna.  
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Tietojohtamisen  tutkimuksen  noin  20-30  vuoden  historian  aikana  muutamat  käsit-

teet  ovat  vakiinnuttaneet  asemansa.  Englannin  kieliset  termit  Knowledge  Manage-

ment  ja  Intellectual  Capital  otetaan  seuraavissa  kappaleissa  tarkastelun  alle.  

  

3.1   Tietojohtaminen  

 
Tietojohtamisen   opintojen   alussa   tutustuin   japanilaisten   professorien   Ikujiro  

Nonakan  ja  Hirotaka  Takeuchin  tutkimuksiin  japanilaisten  yritysten  uuden  tiedon  ja  

osaamisen  kehittämisen  malleista.  Kirjassaan  The  Knowledge  Creating  Company  –  

How  Japanese  Companies  Create   the  Dynamics  of   Innovation(1995),  professorit  

esittelevät  mallin,   jonka  avulla  yritykset  voivat  muuttaa  yrityksissä  olevaa  hiljaista  

tietoa  jaettavaan  ja  monistettavaan  muotoon  ja  näin  kehittää  esimerkiksi  uusia  kil-

pailuetua  tuottavia  innovaatioita.  

  

Nonakan  ja  Takeuchin  teorioita  tarkastellaan  seuraavaksi  kahden  prosessin  avulla.  

Ensin  perehdytään  hiljaisen   tiedon  muuttamiseen  konkreettisempaan,  organisaa-

tion  helpommin  hyödynnettävissä  olevaan  tietoon.  Sen  jälkeen  tämä  tieto   jaloste-

taan  koko  organisaation  käytössä  olevaan  muotoon.  

  

3.1.1   Hiljaisesta  tiedosta  eksplisiittiseen  tietoon  

  

Hiljaisen   tiedon  käsitteen   luojana  voidaan  pitää  professori  Michael  Polanyita.  Po-

lanyi  toimi  kemian,  taloustieteen  ja  filosofian  tutkijana  uransa  eri  vaiheissa.  Hiljaista  

tietoa   käsiteltiin   mm.   teoksissa   Personal   Knowledge(1962)   ja   The   Tacit   Dimen-

sion(1966).  Jälkimmäisessä  kirjassa  mainitaan  kuuluisa  tiivistys  hiljaisesta  tiedosta;;  

”tiedämme  enemmän  kuin  pystymme  kertomaan”.  

  

Nonaka  ja  Takeuchi  siirsivät  hiljaisen  tiedon  käsitteen  yrityksiin  organisaatioina  ja  

tutkivat  kuinka  yksilöiden  hiljaista  tietoa  saataisiin  paremmin  muutettua  yrityksen  kil-

pailueduksi  ja  uusiksi  innovaatioiksi.  Heidän  tunnetuin  konseptinsa  on  SECI-malli,  

eli  tiedon  luomisen  prosessimalli.  

  



 17 

Nonakan  ja  Takeuchin  mukaan  tietoa  voivat  luoda  vain  yksilöt,  eivätkä  organisaatiot  

siten  voi   luoda  uutta   tietoa   ilman  yksilöitä.  Organisaatioiden   tehtäväksi   jää   tukea  

luovia  yksilöitä  tai  luoda  konteksteja  yksilöille  tiedon  luomiseksi.  Täten  tiedon  luomi-

nen   tulisi   ymmärtää  prosessina   jossa  organisaatio  vahvistaa  yksilöiden   toimintaa  

tiedon  luomisessa.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  59-60)  

  

Tiedon  muuttaminen  hiljaisesta  eksplisiittiseen  muotoon  on  Nonakan  ja  Takeuchin  

mukaan  sosiaalinen  prosessi  yksilöiden  välillä,  eikä  siis  prosessi  joka  tapahtuu  ai-

noastaan   yksilön   sisällä.   Tämä  perustuu   olettamukselle,   ettei   yksilö   ole   koskaan  

eristettynä  muista  yksilöistä  oivaltaessaan  asioita.  Tässä  sosiaalisessa  prosessissa  

hiljaisen  ja  eksplisiittisen  tiedon  määrä  ja  laatu  kasvavat.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  

s.  61-62)  

  

Tiedon  muuttamisen  neljä  vaihetta,  joista  SECI-malli  on  saanut  nimensä  ovat  So-

cialization,  Externalization,  Combination   ja   Internalization.  Nämä  vaiheet  on  suo-

mennettu   sosialisaatioksi,   ulkoistamiseksi,   yhdistämiseksi   ja   sisäistämiseksi.   En-

simmäisessä  vaiheessa,  sosialisaatiossa,  hiljainen  tieto  siirretään  toiselle  yksilölle.  

Tämä  voi  tapahtua  esimerkiksi  ottamalla  mallia  toisen  ihmisen  työskentelystä.  Näin  

hiljainen  tieto  voi  siirtyä  ilman  tarvetta  kielen  tai  puheen  käyttöön.  Tällainen  tiedon  

siirtäminen  on  yleistä  mestari-oppipoika  suhteissa,  joissa  tarkkailemalla,  matkimalla  

ja  harjoittelemalla  opitaan,  ja  saadaan  hiljaista  tietoa.  

  

Mallin  toisen  vaiheen,  ulkoistamisen,  tarkoituksena  on  muuttaa  hiljainen  tieto  eks-

plisiittiseksi.  Tässä  vaiheessa  mielikuvasta  pyritään  muotoilemaan  malli,  konsepti,  

hypoteesi   tai  mallikuva.  Riippuen  minkälainen  hiljainen  tieto  on  kyseessä,  sen  ul-

koistaminen  esimerkiksi   tekstiksi   kirjoittamalla   voi  olla  haastavaa,   siksi   erilaisten,  

tilanteeseen  sopivien  keinojen  käyttäminen  on  suositeltavaa.  Kun  hiljainen  tieto  on  

saatu  ulkoistettua,  on  siitä  mahdollista  luoda  mahdollisimman  systemaattinen,  yksi-

selitteinen  ja  looginen  malli,  jota  myös  muut  voivat  ymmärtää  ja  hyödyntää.  (Nonaka  

&  Takeuchi,  1995,  s.  64-67)  
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Kolmannessa  vaiheessa,  yhdistämisessä,  tuoretta  eksplisiittistä  tietoa  yhdistetään  

jo  olemassa  olevaan,  arkistoituu  tietoon.  Tietoja  voidaan  analysoida  ja  järjestää,  ja  

niistä  voidaan  luoda  suurempia  kokonaisuuksia  (The  Knowledge  Creating  Company  

s  67).  Opiskelijan  oppiminen  muistuttaa  hyvin  paljon  tätä  vaihetta.  Tiedot  ja  mallit  

yhdistyvät  mielessä,  ja  kuva  maailmasta  ja  sen  toiminnasta  muovaantuu.  Saman-

kaltaisia  piirteitä  on  ollut  huomattavissa  myös  CRM-konseptin  eri  sukupolvissa.  Kun  

uutta  tietoa  on  saatu  ja  analysoitu,  on  ne  yhdistetty  jo  olemassa  olevaan  kokemuk-

seen  ja  konsepti  on  muokkaantunut  seuraavaan  kehitysvaiheeseen.  

  

Mallin  neljännessä  ja  viimeisessä  vaiheessa,  sisäistämisessä,  yhdistelty  eksplisiitti-

nen  tieto  muuttuu  yksilön  hiljaiseksi  tiedoksi  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  69).  Kun  

koko  kierrosta  ajattelee,  muistuttaa  se  läheisesti  ”tekemällä  oppimista”.  Tekemällä  

oppiminen  ei  ole  kuitenkaan  tapahtunut  yksin,  vaan  mukana  ovat  olleet  muut  yksilöt  

kokemuksineen.  Kun  tieto  on  sisäistetty,  muuttuu  se  arvokkaaksi   tietopääomaksi,  

jota  yksilö  voi  hyödyntää  tulevaisuudessa.  

  

  
Kuva  4.  SECI-malli.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  72)  

  

Tiedon  luomisen  prosessimalli  ei  rajoitu  pelkästään  tähän  yhteen  kierrokseen,  vaan  

on  nimensä  mukaisesti  prosessi,  joka  toistuu  uudestaan  ja  uudestaan.  Organisaa-

tioon  kertyy  uutta  tietoa  yksilöiden  kautta,  ja  sitä  voidaan  hyödyntää  esimerkiksi  tuo-

tekehityksessä.  Erilaisilla  taustoilla  olevat  ihmiset  eri  liiketoiminta-alueilta  kohtaavat  
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sosiaalisessa  prosessissa  ja  yhdistelevät  omaa  osaamistaan.  Eri  yksiköissä  opitut  

mallit  saadaan  yhdistettyä  ja  samalla  syntyy  uudenlaisia  tiedon  yhdistelmiä,  ja  tätä  

kautta  voidaan  synnyttää  uusia  tuotteita  ja  markkinointimalleja.  

  

Tämän  jatkuvan  spiraalin  voi  kuvata  kolmiulotteisena  mallina,  jossa  tiedon  luomisen  

neljä   vaihetta   toistuvat   jatkuvana   prosessina.   Tämän   spiraalin   aikana   yksilöiden  

tieto  siirtyy  suuremmille  joukoille  ja  tieto  ylittää  myös  eri  liiketoimintojen  välisiä  rajoja.  

Samalla  prosessin  aikana  läpäistään  myös  organisaation  eri  tasot  johtoa  ja  työnte-

kijöitä  myöten.  Prosessin  aikana  saattaa  syntyä  myös  konflikteja  esimerkiksi  yrityk-

sen  arvojen  tai  strategian  kanssa.  Nämä  konfliktit  tuovat  oman  lisänsä  prosessiin  ja  

uutta  tuotetta  voidaan  mukauttaa  niiden  mukaan  tai  hylätä  kokonaan.  Alla  olevassa  

kuvassa  on  mallinnettu  prosessin  vaiheet  ja  eteneminen.  

  
Kuva  5.  Tiedon  luomisen  spiraali.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  73)    

 
 
 
3.1.2   Tiedon  luomisen  prosessimallin  mahdollistaminen  

  

Jotta  edellä  kuvattua  tiedonluomisen  prosessimallia  voitaisiin  hyödyntää  organisaa-

tion   sisällä,   on   siihen   luotava  mahdollisimman  hyvät   edellytykset.  Nonaka   ja  Ta-

keuchi  luettelevat  viisi  edellytystä,  jotka  organisaation  tulee  täyttää  mahdollistaak-
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seen  tiedon  luomisen  organisaatiossa.  Nämä  viisi  edellytystä  ovat  aikomus  (inten-

tion),   autonomia   (autonomy),   heilahtelu   ja   luova   kaaos   (fluctuation   and   crative  

chaos),   päällekkyys   (redundancy),   ja   vaadittava   moninaisuus   (requisite   variety).  

(Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  74-81)  

  

Aikomus  on  suunta,  joka  on  johdettavissa  organisaation  strategiasta,  missiosta  tai  

arvoista.  Tämä  voi  olla  hyvinkin  suuripiirteisesti  määritelty,  mutta  se  on  joka  tapauk-

sessa  organisaation,  ei  yksilön  tehtävä.  Kun  organisaatiolla  on  selkeä  strategia  ja  

etenemissuunta,  antaa  se  paremmat  edellytykset  yksilöille  käyttää  tietoa  ja  luovuut-

taan  organisaation  hyväksi.  Yksilön  sitoutuminen  olevassa  olevaan  strategiaan  luo  

vahvan  pohjan  myös  oppimiselle  ja  uuden  tiedon  luomiselle.  

  

Autonomialla  tarkoitetaan  olosuhteita,  joissa  yksilöt  organisaation  sisällä  saavat  toi-

mia  niin  itsenäisesti  kuin  se  suinkin  on  mahdollista  tehtävien  puitteissa.  Tämä  mah-

dollistaa   mm.   odottamattomien   mahdollisuuksien   hyödyntämisen   työntekijöiden  

huomatessa  sellaisen.  Yksilöt  myös  motivoituvat  luomaan  uutta  tietoa  todennäköi-

semmin  kokiessaan  olevansa  itsenäisiä  toimijoita  organisaatiossa.  Myös  tiimeissä  

voidaan  toteuttaa  autonomiaa,  antamalla  tiimien  toimia  itsenäisesti  ja  jakaa  tehtä-

vänsä  haluamallaan  tavalla.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  75-76)  

  

Kolmas  ehto,  heilahtelu  ja  luova  kaaos,  kuvaa  organisaation  suhdetta  sen  ympäris-

töön.  Heilunta  voidaan  ymmärtää  myös   jonkinlaisena  vapautena   tai  epämuodolli-

suutena  kanssakäymisessä.  Kun  organisaatiossa  on  avoin  suhtautuminen  ulkoa  tu-

leville  signaaleille,  on  niitä  myös  helpompi  myös  hyödyntää  omassa  toiminnassa.  

Heilunnalle  antautuvat  organisaatiot  ovat  myös  alttiimpia  ajoittaisille  uudelleenjär-

jestelyille.  Tarkoituksena  ei  ole  takertua  vanhoihin  tapoihin  ja  rutiineihin,  vaan  mu-

kautua  tarkoituksenmukaisiin  toimintamalleihin  eri  tilanteissa.  Luova  kaaos  taas  tar-

koittaa  tilaa,   jossa  yksilöt  voivat  haastaa  organisaatiossa  vallalla  olevia  käsityksiä  

tai  ideoita.  Luovassa  kaaoksessa  on  kuitenkin  tärkeää,  että  yksilöt  kykenevät  pei-

laamaan  argumenttinsa  suhteessa  organisaation  strategiaan  ja  suuntaan.  Muuten  

voi  olla  vaarana  luovan  kaaoksen  muuttuminen  tuhoavaksi  kaaokseksi.  (Nonaka  &  

Takeuchi,  1995,  s.  78-79)  
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Neljäs  edellytys,  päällekkyys  (redundancy),  tarkoittaa  tiedon  tarkoituksellista  pääl-

lekkäisyyttä.  Toisin   sanoen   tietoa   tulee  olla   saatavilla  myös  organisaation   sisällä  

olevien  rajojen  ylitse.  Joku  tiimi  ei  välttämättä  tarvitse  toisen  tiimin  hankkimaa  tietoa  

välittömästi,  mutta  se  saattaa  muuttua  tarpeelliseksi  myöhemmin,  jolloin  on  tärkeää  

tietää  se  olemassaolosta.  Joissain  organisaatioissa  tietoa  pyritään  jakamaan  vain  

tarpeeseen.  Päällekkäisyydessä   on   kyse   päin   vastaisesta,   eli   yksilöillä   tulee   olla  

mahdollisuus  yhdistellä  syntynyttä  uutta  tietoa  omiin  kokemuksiinsa  ja  siten  peilata  

sitä  omiin  työtehtäviin.  

  

Vaadittava  moninaisuus  viidentenä  edellytyksenä  voidaan  ymmärtää  muutaman  eri  

näkökulman  avulla.  Ahsbyn  (1956)  mukaan  organisaation  tulisi  heijastella  sen  ul-

koista  ympäristöä  pystyäkseen  vastaamaan  sen  asettamiin  haasteisiin.  Tällöin  esi-

merkiksi  organisaation  työntekijöiden  taustojen,  koulutuksen,  sukupuolen  ja  iän  tu-

lisi  heijastaa  toimintaympäristöä.  Vaadittava  moninaisuus  liittyy  myös  tiedon  jakami-

seen   organisaatiossa.  Perinteisesti   organisaation   eri   tasoilla   on   pääsy   erilaiseen  

määrään   tietoa.  Tämä  ero  pyritään   tietoisesti   häivyttämään,   jotta   tieto   kulkisi   es-

teettä   organisaation   sisällä.   Tällöin   esimerkiksi   ongelmat   jollain   osastolla   olisivat  

myös  muiden  tiedossa  ja  ratkaisu  saattaisi  löytyä  nopeasti  oman  organisaation  si-

sältä.  Eri  yksilöt  voivat  myös  kommunikoida  keskenään  samoilla  ehdoilla,  jos  kaikilla  

on  pääsy  samoihin  tietoihin.  Tavoitteeseen  on  mahdollista  päästä  pitämällä  organi-

saation  matalana  tai  muuttamalla  organisaatiota  säännöllisin  väliajoin,  jolloin  myös  

tehtäviä  kierrätetään  työntekijöiden  kesken.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  82-83)  

  

3.1.3   Viiden  vaiheen  malli  tiedon  luomiseksi  organisaatiossa  

  

Tiedon  luomisen  prosessimallin  ja  sen  mahdollistamisen  edellytyksiin  perehtymisen  

jälkeen  organisaatiolla  on  edellytykset  ottaa  käyttöön  malli:  viisivaiheinen  organisa-

torisen   tiedon   luomisprosessi   (five-phase  model  of   the  organizational  knowledge-

creation  process).  
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Ensimmäisessä  vaiheessa  jaetaan  hiljaista  tietoa.  Kuten  jo  todettua,  hiljainen  tieto  

on  yksilöiden  hallussa  ja  usein  haasteellisesti  siirrettävissä  eteenpäin.  Siksi  tälle  vai-

heelle  on  luotava  sopiva  olosuhde,  jossa  eri  taustoista  tulevat  yksilöt  voivat  oppia  

toisiltaan,   jakamalla  mielikuvia,   tunteita   ja   tuntemuksia.  Usein   tällaiset  workshopit  

tai  brainstorming-  sessiot  järjestetään  jossain  muussa  ympäristössä  kuin  varsinai-

sessa  toimistossa.  Tätä  vaihetta  voi  karkeasti  verrata  sosialisaatioon  tiedon  luomi-

sen  prosessimallissa.  Onnistumisen  edellytysten  luomiseksi  käytetään  edellä  mai-

nittuja  viittä  edellytystä.  Johto  saattaa  antaa  ryhmälle  mm.  huomattavan  itsenäisyy-

den  ja  ruokkii  luovaa  kaaosta  antamalla  haastavat  tavoitteet.  Ryhmäläisillä  on  sa-

mat  tiedot  käytettävissä  tiedon  päällekkäisyyden  ansiosta,  jolloin  kaikki  voivat  jakaa  

käsityksenä  vallitsevasta  tiedosta.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  85)  

  

Toisessa  vaiheessa   luodaan  konseptit   (creating  concepts).  Hiljainen  tieto  muoka-

taan  tässä  vaiheessa  eksplisiittiseen  muotoon,  eli  vaiheessa  on  elementtejä  ulkois-

tamisesta  tiedon  luomisen  prosessimallissa.  Ryhmän  luoma  yhteinen  hiljainen  malli  

muokataan  vertauskuvien,  sanojen  ja  muiden  apuvälineiden  avulla  eksplisiittiseksi  

konseptiksi.  Tiimin  jäsenten  välinen  hyvä  dialogi  ja  tiimin  asema  autonomisena  toi-

mijana  auttavat  konseptin  luomisessa.    

  

Kolmas  vaihe,  konseptin  perustelu  (justifying  concept),  tarkastelee  kriittisesti  edelli-

sessä  vaiheessa  aikaansaatua  tulosta.  Tässä  vaiheessa  mietitään,  onko  luotu  kon-

septi  linjassa  organisaation  tavoitteiden  kanssa.  Tämä  tarkastelu  kannattaa  suorit-

taa  heti  konseptin  luomisen  jälkeen.  Jos  konseptilla  ei  nähdä  tulevaisuutta,  on  se  

helppo  säilöä  tai  lopettaa  tässä  vaiheessa  prosessia.  Jos  kyseessä  on  yritys,  suori-

tetaan  tässä  vaiheessa  arviot  taloudellisista  vaikutuksista  esim.  katteiden  tai  mah-

dollisen  liikevaihdon  kasvun  avulla.    (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  86-87)  

  

Neljännessä  vaiheessa  rakennetaan  malliesimerkki  (building  an  archetype).  Jos  ky-

seessä   on   tuotteen   kehitys,   voidaan   puhua   prototyypistä.   Palvelun   kehityksessä  

malliesimerkki   voi   olla  mahdollisimman   täydellisesti   kuvattu   palveluprosessi.  Mo-

lemmissa  tapauksissa  malliesimerkki  saadaan  aikaan  yhdistämällä  uutta  ja  jo  ole-

massa  olevaa  eksplisiittistä  tietoa.  Siksi  tämä  vaihe  vertautuu  yhdistämiseen  tiedon  
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luomisen  prosessimallissa.  Tämä  vaihe  on  hyvin  monimutkainen  ja  edellyttää  usei-

den  eri  taustaisten  asiantuntijoiden  yhteistyötä.  Tämän  vuoksi  organisaation  luomat  

viisi   edellytystä   uuden   tiedon   luomiseksi   nousevat   jälleen   tärkeään   asemaan.  

(Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  87-88)  

  

Viidennessä  vaiheessa  tieto  viedään  uusille  tasoille  (cross-leveling  of  knowledge).  

Tuotteita  valmistavassa  yrityksessä  se  voi  tarkoittaa  tiedon  leviämistä  muille  osas-

toille  tuotteen  siirtyessä  valmistukseen.  Markkinoinnin,  valmistuksen,  tavarantoimit-

tajien   ja  asiakkaiden   täyty  saada   tietää  uudesta   tuotteesta,   sen  ominaisuuksista,  

hinnasta,  versioista  ja  kyvyistä.  Samalla  spiraalimainen  prosessi  jatkuu  yrityksessä  

uudella  tasolla  ja  tuotteen  kehitys  jatkuu.  Sama  prosessin  vaihe  voi  tapahtua  myös  

muissa  organisaatioissa.  Jos  esimerkiksi  tutkijaryhmä  julkaisee  tuloksensa,  ovat  ne  

saman  tien  muiden  käytössä  ja  uusi  tieto  leviää  uusille  alueille  ja  aloittaa  uusia  pro-

sesseja.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.88-89)  

  

  
Kuva  6.  Viiden  vaiheen  malli  tiedon  luomiseksi.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  88)  
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3.2   Tietopääoma  

  

Tietopääoman   (Intellectual  Capital)   käsite   on   yksi   tietojohtamisen  opintosuunnan  

tunnetuimmista  käsitteistä.  Sen  avulla  on  pyritty  mallintamaan  yrityksissä  tai  muissa  

organisaatiossa  olevan  aineettoman  pääoman  merkitystä  ja  rakennetta.  Tutkimus-

alueena  tietopääoma  on  tullut  tunnetuksi  1990-luvulla,  mutta  aineettoman  pääoman  

merkitys   on   tunnistettu   jo   huomattavasti   kauemmin.  Tietopääomaan   keskittyvällä  

tutkimuksella   on   vahva  pohja  Pohjoismaissa   ja  Yhdysvalloissa,   alueilla   joilla   sen  

vaikutuksen   bruttokansantuotteeseen   voidaan   katsoa   olevan   suuri   (Ståhle   et   al.  

2015,  s.  23-24).  

  

Pohjoismaista  Ruotsissa  syntyi  Skandia-mallina  tunnettu  jaottelu  tietopääoman  osa-

alueista  yhtiössä  työskennelleen  Leif  Edvinssonin   johdolla.  Edvinsonin   ja  Micheal  

Malonen  kirjassa;;  Intellectual  Capital:  Realizing  Your  Company's  True  Value  by  Fin-

ding  Its  Hidden  Brainpower  (1997),  esitellään  jaottelu,  jossa  tietopääoma  muodos-

tuu  inhimillisestä  ja  rakenteellisesta  pääomasta.  Tätä  mallia  laajensi  mm.  McElroy  

(2002)   jakamalla   tietopääoman   kolmeen   osa-alueeseen:   inhimilliseen-,   sosiaali-

seen-,  ja  rakenteelliseen  pääomaan.  Nämä  kolme  osa-aluetta  ovat  vakiinnuttaneet  

asemansa  tietopääomaa  käsiteltäessä,  ja  niiden  sisältöä  tarkastellaan  seuraavaksi.  

  

 
Kuva  7.  McElroyn  päivittämä  malli,  jossa  mukana  Social  Innovation  Capital(SIC).  (McElroy,  2002)  
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3.2.1   Skandia-malli  

 

Leif   Edvinsson   kehitti   Skandialla   työskennellessään  mallia   joka   ottaisi   huomioon  

myös  yrityksen  aineettoman  varallisuuden  olemassaolon  ja  kehittymisen.  Yritys  oli  

laajentumassa  voimakkaasti  ulkomaille  ja  siksi  oli  olennaista  kartoittaa  henkilöstön  

osaamista,  sen  siirtymistä  ja  toisaalta  osaamisen  säilymistä  organisaatiossa.    

  

Tutkimuksessaan  Edvinsson  päätyi   jakamaan  tietopääoman  kahteen  luonteeltaan  

erilaiseen  osaan:  inhimilliseen  pääomaan  ja  rakenteelliseen  pääomaan.  Inhimillinen  

pääoma  oli  yrityksen  henkilöstöllä  olevaa  pääomaa,   jonka  he  veivät  mennessään  

vaihtaessaan  yksikköä  tai  työnantajaa.  Siksi  oli  tarve  saada  muutettua  inhimillinen  

pääoma  rakenteelliseksi  pääomaksi,  jotta  työntekijöiden  siirtyessä  tietopääoma  säi-

lyisi  yrityksen  käytössä.  (Edvinsson,  1997,  s.  368-369)  

  

Skandiassa  muovattiin  organisaatiota  ottamaan  paremmin  huomioon  tietopääoman  

vaikutukset  yrityksen  toimintaan.  Aluksi  tietopääoman  merkitystä  tuotiin  esille  ja  ih-

misten   tietoisuuteen.  Seuraavassa   vaiheessa  perustettiin   erillinen   IC  Controllerin  

tehtävä,   jossa  kartoitettiin  yrityksen   tietopääomaa   ja   luotiin  sille  alustavat  mittarit.  

Kun  tietopääomasta  oli  saatu  informaatiota  johdon  käyttöön,  voitiin  siitä  alkaa  etsiä  

uusia  sovellus-,  tai  käyttökohteita.  Tietopääomaa  pyrittiin  tallentamaan  yrityksen  jär-

jestelmiin   ja   samalla  monistamaan  koko  organisaation   käyttöön.  Kertynyttä   tieto-

pääomaa  sitten  aktiivisesti  uudistettiin  ja  muokattiin  tulevaisuuden  tarpeisiin  jatku-

vana  prosessina.  (Edvinsson,  1997,  s.  370)  

  

Skandiassa  luotiin  tietopääoman  johtamisen  malli,  jossa  inhimillisen  ja  rakenteelli-

sen  pääoman  jatkuvalla  vuoropuhelulla  pystyttiin  kasvattamaan  yrityksen  tietopää-

omaa  ja  samalla  luomaan  uutta  arvoa  yritykselle.  Malli  otettiin  keskeisesti  mukaan  

yrityksen  johtamiseen,  jolloin  sillä  oli  hyväksytty  paikkansa  läpi  koko  organisaation.  
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3.2.2   McElroyn  laajennus  

 

McElroy   näkemyksen  mukaan   Skandia-mallista   puuttui   kokonaan   innovaatioiden  

synnyn  kannalta  olennainen  osa;;  sosiaalinen  pääoma.  McElroy  jakoi  samankaltai-

sen  käsityksen  kuten  Nonaka  ja  Takeuchi,  että  innovaatiot  syntyvät  vain  ihmisten  

sosiaalisen  kanssakäymisen  kautta  yrityksen  sisällä.  Edvinssonin  tietopääomamal-

lissa  sosiaalista  kanssakäymistä  on  mm.  asiakkaiden  ja  muiden  yritysten  kanssa,  

mutta   se   jättää   yrityksen   sisällä   olevan   sosiaalisen   ulottuvuuden   huomioimatta.  

(McElroy,  2002,  s.  31)  

  

Päivitetyssä   tietopääomamallissa  sosiaalisen  pääoman  alta   löytyy   ”sosial   innova-

tion  capital”,  eli  SIC.  SIC  muodostuu  itsenäisistä  oppijoista  ja  ryhmistä,  jotka  kom-

munikoivat  ja  tekevät  yhteistyötä  keskenään,  ja  näin  muodostavat  uutta  tietoa.  Alla  

olevassa  kuvassa  8.  SIC-malli  on  esitetty  kehänä,  jossa  samat  vaiheet  toistuvat  ajan  

kuluessa.  

  

  
Kuva  8.  SIC-prosessi.(McElroy,  2002)  
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Prosessissa  syntyvä  tietopääoma  voi  olla  hyödynnettävissä  mm.  ratkaisuna  johon-

kin  jo  tiedossa  olleisiin  ongelmiin  tai  kokonaan  uusina  innovaationa  tai  toimintata-

poina.  Tärkeää  on  ymmärtää  prosessin   itsenäinen   luonne.  Organisaation   johto  ei  

voi  suoranaisesti  johtaa  prosessia,  mutta  se  voi  mahdollistaa  sen  toiminnan  tuke-

malla  sitä  ja  luomalla  työntekijöille  puitteet  joissa  oppiminen  ja  uuden  luominen  ovat  

mahdollisia.  (McElroy,  2002,  s.  39)  

  

Tietopääoman  mallit  tarjoavat  työkalun  ennen  kaikkea  organisaatioiden  johdolle  ym-

märtää  ja  luoda  puitteita  uuden  tiedon  tai  tietopääoman  luomiselle.  Nonakan  ja  Ta-

keuchin  malli  taas  on  pidemmälle  käytäntöön  viety  konsepti  osittain  samoista  asi-

oista,  eivätkä  ne  siksi  ole  ristiriidassa  keskenään.  On  tärkeää  ymmärtää  molempien  

ajatukset  ja  soveltaa  niitä  oikeissa  paikoissa.  

  

4   MALLIEN  YHTÄLÄISYYKSISTÄ  JA  EROISTA  
 
 
Edellä  esiteltyjen  CRM,  tietojohtamisen  ja  tietopääoman  mallien  yhtäläisyyksiä  voi  

tarkastella  organisaation  ja  työntekijän  näkökulmasta.  Organisaatiolla  on  aina  jokin  

tarkoitus  ja  strategia  siihen  pääsemiseksi.  Yksilöitä,  työntekijöitä,  organisaatio  tar-

vitsee   tuon  strategian   toteuttamiseen.  Kun  molemmilla  on  yhteinen  ajatus   tavoit-

teista  ja  keinoista,  on  onnistuminen  todennäköisempää.  

  

4.1   Organisaation  näkökulma  

  

CRM,   tiedon   luomisen   prosessimalli   ja   McElroyn   malli   tietopääomasta   pyrkivät  

kaikki  hyödyntämään  yrityksessä  olevia  aineettomia  resursseja  mahdollisimman  te-

hokkaasti.  Jos  tarkastellaan  ryhmää  lennonjohtotyötä  tekeviä  työntekijöitä  ja  orga-

nisaation  eri  mallien  kautta  asettamia  odotuksia,  voidaan  löytää  useita  leikkauspis-

teitä  mallien  välillä.    
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CRM  näkee  työntekijän  yhtenä  keskeisenä  resurssina,  joka  toimii  linkkinä  laitteiden,  

järjestelmien,  sidosryhmien,  ulkoisten  ja  sisäisten  olosuhteiden  keskellä  ja  pyrkii  ot-

tamaan  kaikki  nämä   tekijät  huomioon  parhaan  mahdollisen   lopputuloksen  aikaan  

saamiseksi  (Eurocontrol,  2015,  s  12).  Mallissa  toimintaa  harjoitellaan  säännöllisesti  

ja  analysoidaan  eri  tekijöiden  vaikutusta  työhön.  Työntekijöillä  on  varsin  suuri  auto-

nomia  työtä  koskevan  sääntelyn  puitteissa  tehdä  omia  ratkaisuja  liikenteen  johtami-

sessa.  Virheet  työssä  sallitaan  ja  niistä  raportoidaan  ja  siten  saadaan  kerättyä  tietoa  

oppimisen  pohjaksi.  Kaiken  toiminnan  ja  uuden  oppimisen  tavoitteena  on  mahdol-

listaa  turvallinen  lentotoiminta  kaikissa  olosuhteissa.  Tietoa  kertyy  raportointijärjes-

telmän  kautta  tasaisesti  ja  sitä  voidaan  jakaa  koulutustilaisuuksissa  esimerkiksi  vuo-

sittain.  

  

Tiedon  luomisen  prosessimalli  pyrkii  hyödyntämään  organisaatiossa  olevaa  hiljaista  

tietoa  ja  saamaan  sen  muotoon,  jossa  muutkin  voivat  sitä  hyödyntää.  Tarkoituksena  

voi  organisaatiosta  riippuen  olla  uusien  tuotteiden,  valmistusmenetelmien  tai  palve-

lukonseptien  kehittäminen  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995,  s.  64-67).  Tavoitteena  on  olla  

parempi  ja  oppia  uutta  kilpailuedun  saavuttamiseksi.  Oppiminen  on  sosiaalinen  pro-

sessi  yksilöiden  välillä,  jossa  opitaan  kokeneemmalta  työtä  tekemällä.  

  

Tietopääoman  eri  elementtien  välisen  vuoropuhelun  kautta  on  tarkoitus  kasvattaa  

yrityksen   tietopääomaa   ja  siten  parantaa  mahdollisuuksia  pärjätä  kilpailijoita  vas-

taan.  Sosiaalinen  prosessi  oppimisen  taustalla  on  tärkeässä  roolissa,  ja  organisaa-

tion  on  pyrittävä  luomaan  sille  mahdollisimman  hyvät  puitteet.  Prosessi  on  luonteel-

taan  itsenäinen  ja  siksi  vaatii  luottamusta  organisaation  johdolta  mahdollistaa  työn-

tekijöiden  välinen  kanssakäynti  ja  oppiminen.  (McElroy,  2002,  s.  37)  

  

Kaikissa  malleissa  keskeiselle  sijalle  nousee  ihmisten  välinen  kommunikaatio  ja  op-

piminen.  Tavoite  voi  olla  turvallisuus  tai  kilpailussa  pärjääminen,  mutta  yhteistä  on  

yksilöiden  synnyttämät  ryhmät  ja  oppiminen.  Tietojohtamisen  ja  tietopääoman  mal-

leissa  tavoite  on  yrityksen  menestyminen  ja  siksi  tavoite  olla  parempi  tai  voittaa  kil-

pailijat   kuullostaa   positiivisemmalta   kuin   virheistä   oppiminen,  millä   on   keskeinen  

rooli  CRM:ssä.  Vaikka   turvallisuus   tavoitteena  onkin  positiivinen   ja  asenne   jossa  
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virheet  sallitaan  antaa  myös  myönteisen  kuvat  organisaatiosta,  puuttuu  CRM  me-

netelmästä,   tai   sen   historiasta   kuitenkin   elementti   jossa   opitaan   hyvistä   käytän-

teistä.  Ilmailu  on  kymmenien  vuosien  kuluessa  saavuttanut  maineen  erittäin  turval-

lisena  liikennemuotona.  Sen  vuoksi  nykyään  olisi  kenties  enemmän  opittavaa  niistä  

hyvistä   käytänteistä   joita   jokapäiväisessä   työssä   tehdään   tämän   turvallisuuden  

mahdollistamiseksi.  Hollnagel(2014)  on  tutkinut  aihetta  ja  ehdottaakin,  että  olisi  he-

delmällisempää   tutkia   miten   työskennellään   turvallisesti,   kuin   tutkia   itse   turvalli-

suutta  tilastojen  tai  onnettomuuksien  kautta.  

  

4.2   Yksilön  näkökulma  

 

CRM   tarjoaa   yksilölle   tukea   ryhmän   toisista   jäsenistä   ja   ryhmän   kollektiivisesta  

osaamisesta.  Ryhmä  pyrkii  kokonaisuutena  toimimaan  parhaalla  mahdollisella  ta-

valla  tavoitteeseen  pääsemiseksi.  Jäsenet  voivat  oppia  toisiltaan  ja  yhdistellä  oppi-

maansa  jo  olemassa  olevaan  tietoon.  Virheitäkin  voi  sattua  ja  ne  pyritään  raportoi-

maan  JUST-kulttuurin  mukaisesti  ilman  pelkoa  sanktioista  (Skybrary,  2019).  Vaikka  

ryhmässä  voi  tapahtua  merkittävääkin  oppimista  tai  havainnointia,  ei  menetelmä  it-

sessään  kannusta  kertomaan  näistä  havainnoista  eteen  päin.  Toisin  sanoen  puh-

dasta  CRM  menetelmää  noudatettaessa  hyvät  käytänteet  saattavat  jäädä  vain  ryh-

män   jäsenten   tietoon   tai   levitä  vain  sattuman  kautta  uusien   ihmisten   työskennel-

lessä  yhdessä.  

  

Tiedonluomisen   prosessimallissa   ja   tietopääoman   luomisen   SIC-mallissa   yksilön  

rooli  on  hyvin  samankaltainen.  Sosiaalinen  kanssakäyminen  ryhmän  sisällä  siirtää  

tietoa  ja  mahdollistaa  yksilön  oppimisen.  Näiden  mallien  taustatavoitteena  on  kui-

tenkin   koko   organisaation   suorituksen   parantaminen,   jolloin   kaikki   tätä   tavoitetta  

kohti  vievä  oppiminen  ja  innovaatiot  halutaan  taltioida  koko  organisaation  käyttöön.  

Tällöin  organisaatiolla  on  kuvatut  mallit  tämän  tiedon  keräämiseksi  ja  siirtämiseksi.  

Lisäksi  käytössä  voi  olla  kannustimia  joilla  pyritään  varmistamaan  hyvien  käytäntei-

den  siirtyminen.  Organisaatio  pyrkii  mahdollistamaan  työntekijöille  riittävän  autono-

mian  ja  olosuhteet,  joissa  oppiminen  ja  uuden  luominen  ovat  mahdollisia.  (Nonaka  

&  Takeuchi,  1995,  s.88-89;;  McElroy,  2002,  s.  37)  
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4.3   Yhteiset  piirteet  ja  vastaukset  tutkimuskysymyksiin  

  

Kaikille  käsitellyille  malleille  on  yhteistä  ryhmien  mahdollistama  yksilöiden  oppimi-

nen,   joka  pyritään  muuttamaan  koko  organisaation  oppimiseksi.   Lähestymistavat  

hieman  eroavat  toisistaan  turvallisuuden  ollessa  keskeinen  tavoite  CRM:n  käytölle.  

Tietopääoman  ja  tietojohtamisen  hyödyntämisellä  taas  pyritään  parantamaan  yrityk-

sen  suorituskykyä,  minkä  toivotaan  realisoituvan  lopulta  hyvänä  tuloksena.  

  

CRM:n  historiassa  virheistä  ja  onnettomuuksista  oppimisella  on  ollut  suuri  rooli.  Vir-

heiden  ja  uhkien  tunnistaminen  sekä  estäminen  ovat  edelleen  iso  osa  mallin  käyt-

töä.   Vaikka   NOSS-seurannalla   olisi   mahdollista   havaita   myös   hyviä   käytänteitä  

työstä,  pitäisi  kulttuuria  saada  muutettua  uhkiin  perustuvasta  enemmän  hyviin  käy-

tänteitä  etsivään  suuntaan.  

  

Tietojohtamisen  malli  voisi   tuoda  tarpeellisen   lisän  CRM:n  soveltamiseen   lennon-

varmistusalan  yrityksiin.  Koska  alalla  on  siirrytty  valtiollisista  toimijoista  enemmän  

yrityksien  suuntaan,  voisi  myös  työtapoja  kehittää  modernimpaan  suuntaan.  Len-

nonjohtotyötä  tekevät  ryhmät  toimivat  jo  valmiiksi  varsin  autonomisesti  ja  ovat  tottu-

neita  kommunikoimaan  keskenään.  Uutena  elementtinä  toiminnassa  tulisi  painottaa  

onnistumisten  tunnistamista  uhkien  lisäksi.  Kun  perustettaisiin  kanava  onnistumis-

ten  ja  uusien  ideoiden  välittämiselle  organisaation  tietoon,  löydettäisiin  varmasti  uu-

sia  parempia  toimintamalleja  koko  organisaation  käyttöön.  Tämä  mahdollistaisi  toi-

mintatapojen  muuttamisen  ilman  onnettomuuksia  tai  läheltä  piti-tilanteita  jotka  his-

toriassa  ovat  muokanneet  alan  työtapoja.    

  

Alkuperäisten   tutkimuskysymysten   näkökulmasta   voimme   tiivistää   kirjallisuuskat-

sauksen  havainnot  seuraavasti:  

  

Onko  CRM-menetelmien  ja  tietojohtamisen  menetelmien  samanaikaisessa  sovelta-

misessa  yhtäläisyyksiä  ja  toisiaan  täydentäviä  tekijöitä?  
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CRM:n   ja   tietojohtamisen   soveltaminen   samanaikaisesti   vaikuttaisi   kirjallisuuden  

perusteella  olevan  hyvin  mahdollista.  Pyrkimys  turvallisuuteen  on  keskeinen  arvo  ja  

tavoite   lennonvarmistusyrityksen   toiminnassa.   Tähän   pääsemiseksi   molemmilla  

menetelmillä  on  omat  keinonsa,   jotka  eivät  ole   ristiriidassa  keskenään.  CRM   tuo  

mukanaan  JUST-kulttuurin  joka  mahdollistaa  virheiden  tekemisen,  niistä  oppimisen  

ja  autonomisen  toiminnan  työntekijöille.  Tietojohtaminen  painottaa  myös  yksilöiden  

välistä  kommunikaatioita  ja  oppimista,  mutta  tuo  myös  mukanaan  positiivisemman  

elementin  oppimiseen  ja  kehittymiseen.  Tietojohtaminen  korostaa  enemmän  onnis-

tumisten  ja  ideoiden  jakamista,  ei  pelkästään  virheistä  oppimista.  CRM  ei  myöskään  

perustu  pelkästään  virheistä  oppiselle  tai  niiden  tunnistamiselle,  mutta  tietojohtami-

sen  menetelmät  voivat  tässä  täydentää  CRM-menetelmiä  oleellisesti.  

  

Voiko  CRM-menetelmien   ja   tietojohtamisen  menetelmien   soveltamisen   sulauttaa  

yhdeksi  johtamismalliksi?  

  

Ensimmäisen  tutkimuskysymyksen  havaintojen  perusteella  CRM  ja  tietojohtamisen  

menetelmät  sisältävät  samankaltaisia  elementtejä  ja  osaltaan  voivat  täydentää  toi-

siaan.  Ensimmäisenä  alakohtana  voimme  tiivistää:  

  

1.   Tietojohtamisen  pääpiirteet  

  

Tietojohtamisen  tärkeimpänä  pääpiirteenä  läpikäydyn  kirjallisuuden  perusteella  voi  

pitää  ajatusta,  että  oppiminen  ja  uudet  innovaatiot  tapahtuvat  yksilöiden  välisessä  

kanssakäymisessä.  Organisaation  tehtävänä  on  luoda  mahdollisimmat  sopivat  puit-

teet  tälle  toiminnalle.  Toinen  organisaation  päätehtävä  on  luoda  menetelmät  oppi-

misen   ja   innovaatioiden   keräämiseksi   talteen   ja   jakamiseksi   organisaation  muille  

osille.  
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2.   CRM:n  pääpiirteet  

  

CRM  pyrkii  parantamaan  ryhmän  yhteistyötä  ja  käytettävien  resurssien  hyödyntä-

mistä  parempaa  lopputulokseen  pääsemiseksi.  Ryhmän  ja  sen  sidosryhmien  väli-

nen  kommunikaatio  on  keskeinen  osa  tätä  työtä.  Mallissa  hierarkiaa  on  pyritty  häi-

vyttämään  ja  virheitä  sallitaan  ja  niistä  kerätään  uutta  tietoa.  

  

3.   Tietojohtamisen  ja  CRM:n  samankaltaisuudet,  eroavaisuudet  ja  toisiaan  täy-

dentävät  piirteet  

  

Tietojohtamisen  ja  CRM:n  samankaltaisuuksia,  eroavaisuuksia  ja  toisiaan  täyden-

täviä   piirteitä   voi   tarkastella   yhteisen   tavoitteen,   turvallisuuden   kautta.   Tavoittee-

seen  pääsemiseksi  käytettävissä  olevia  resursseja  pitäisi  käyttää  mahdollisimman  

tehokkaasti.  Tämä  on  CRM:n  keskeinen  idea,  mutta  sama  ajatus  sisältyy  myös  tie-

tojohtamisen  menetelmiin.  CRM  koske  enemmän  operatiivista  työtä,  eli  esimerkiksi  

aktiivista  lennonjohtotyötä.  Tietojohtamisen  näkökulma  koskee  enemmän  koko  yri-

tystä  ja  sen  toimintoja.  Molemmissa  pyritään  oppimaan  uutta  ja  levittämään  tätä  tie-

toa.  Vaikka  CRM  antaa  vaikutelman  virheistä  oppimisesta,  on  siinäkin  mahdollista  

oppia  myös  hyvistä  käytänteistä.  Tässä  asiassa  menetelmillä  on  ehkä  merkittävin  

teoreettinen  ero   ja  samalla  suurin  mahdollisuus  täydentää  toisiaan.  Kun  sekä  vir-

heistä,  että  onnistumisista  saadaan  tiedot  koko  organisaation  käyttöön,  voidaan  tur-

vallisuutta  kehittää  edelleen.  

  

Pohdittaessa  toista  tutkimuskysymystä:  Voiko  CRM-menetelmien  ja  tietojohtamisen  

menetelmien  soveltamisen  sulauttaa  yhdeksi  johtamismalliksi?  On  nähtävissä  sel-

viä  viitteitä  siitä,  että  tietojohtamisen  malleja  ja  CRM-menetelmää  voisi  soveltaa  yh-

dessä.  Suurimpana  perusteenä  tälle  on,  ettei  malleissa  ole  varsinaisia  ristiriitaisuuk-

sia.  Niissä  on  paljon  samoja  kommunikaatioon  ja  oppimiseen  liittyviä  elementtejä,  

ja  edellä  mainituista  syistä  ne  myös  osaltaan  täydentävät  toisiaan.  Suurin  mielen-

kiinto  kohdistuisi  mahdollisuuteen  kerätä   tietoa  vieheiden   lisäksi  myös  onnistumi-

sista.  Tämän   lisäksi   tietojohtamisen  mallit  voisivat   tuoda   työkaluja   tiedon   leviämi-

seen  operatiivisesta  lennonjohtotyöstä  myös  muiden  yrityksen  toimintojen  käyttöön.  
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CRM  on  korostetusti  malli,  jota  käytetään  esimerkiksi  operatiivista  lennonjohtotyötä  

tekevien   parissa,   mutta   tietojohtamisen   mukaan   ottaminen   voisi   siirtää   tärkeää  

osaamista  myös  mm.  operatiivista  työtä  ja  suunnittelu/kehitystyötä  tekevien  välillä.  

 

5   JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Edellä  käsitellyistä  malleista  yhtäläisyyksiä  haettaessa,  ensimmäiseksi  esiin  nousee  

ihmisten  välinen  kommunikaatio.  Se  voi  synnyttää  väärinkäsityksiä,  estää  virheitä,  

siirtää  tietoa  tai  kehittää  jotain  kokonaan  uutta.  Jotta  ihmisten  välinen  kanssakäymi-

nen   tuottaisi   mahdollisimman   paljon   yritykselle   hyödyllistä   tietoa,   on   sille   oltava  

myönteiset  puitteet.  Kulttuuri,  jossa  nuorempi  työntekijä  voi  huomauttaa  kokeneem-

man  virheestä,  tai  ehdottaa  toista  toimintatapaa  ei  synny  hetkessä.  

  

Tiedon  syntymisen  ja  uuden  oppimisen  mahdollistava  ilmapiiri  ja  toimintaympäristö  

tarvitsevat  tuekseen  järjestelmän,  jolla  uutta  tietoa  saadaan  kerättyä.  Tietoa  voidaan  

saada  talteen  erilaisten  poikkeamista  kertovien  raporttien  mukana.  Myös  tavallista  

työntekoa   seuraavat   NOSS-raportit   voivat   antaa   tärkeää   tietoa   yrityksen   toimin-

nasta  ja  kulttuurista.  Myös  työntekijöiden  aloitteille  ja  parannusehdotuksille  tulisi  olla  

kuvattu  prosessi,  minkä  mukaan  ne  käsitellään.  Eri  lähteistä  saadun  kirjallisen  tie-

don  avulla  voidaan  tehdä  johtopäätöksiä  tarvittavista  toimenpiteistä  ja  kehittää  uusia  

innovaatioita   tai   toimintamenetelmiä.  Erityisesti  hyvien  käytänteiden  keräämiseen  

tarkoitettu  menetelmä  olisi  uutta  virhe,-  ja    poikkeamaraportteihin  tottuneella  alalla.  

  

Jos  palataan  ensimmäiseen  tutkimuskysymykseen:  Onko  CRM-menetelmien  ja  tie-

tojohtamisen  menetelmien  samanaikaisessa  soveltamisessa  yhtäläisyyksiä  ja  toisi-

aan   täydentäviä   tekijöitä?  Voidaan   perustellusti   todeta,   että   yhtäläisyyksiä   löytyy  

paljonkin  menetelmien  kesken.  Lisäksi  erot  menetelmien  välillä  ovat  osaltaan  toisi-

aan   täydentäviä.   Sekä   CRM/TRM,   että   tietojohtamisen  mallit   pyrkivät   oppimaan  

uutta  koko  ajan,   ja  molemmissa  malleissa   tiedon  keräämisellä  on   iso   rooli.  Myös  

oikeanlainen  ilmapiiri  on  tärkeää  sekä  turvallisuuskriittiselle  toiminnalle  että  uusien  

innovaatioiden   synnylle.  Menetelmien   juuret   sen   sijaan   ovat   erilaiset.   CRM/TRM  
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pyrkii  pitämään  turvallisuuden  korkealla  tasolla,  kun  taas  tietojohtamisen  mallit  pyr-

kivät  kehittämään  tuotteita  tai  innovaatioita,  joilla  on  taloudellista  potentiaalia.    

  

Tärkeä   kysymys   siis   on,   koetaanko   turvallisuus   lennonvarmistusyrityksessä   tuot-

teeksi,  jota  voi  parantaa  ja  joka  kuitenkin  loppujen  lopuksi  tuo  rahavirrat  yritykseen?  

Tästä  on  oman  kokemuksen  mukaan  erilaisia  mielipiteitä  osan  korottaessa  turvalli-

suuden  kaiken  talouden  ja  voittojen  yläpuolella,  samalla  kun  osa  työntekijöistä  suh-

tautuu  siihen  käytännönläheisemmin.  Operatiivista  lennonjohtotyötä  tekevien  mieli-

piteitä  tulisi  tutkia,  ennen  kuin  aiheesta  voi  lausua  konkreettisempaa  arvioita.  

  

Pohdittaessa  toista  tutkimuskysymystä:  Voiko  CRM-menetelmien  ja  tietojohtamisen  

menetelmien  soveltamisen  sulauttaa  yhdeksi  johtamismalliksi?    Päädytään  samoi-

hin  päätelmiin.  Puhtaasti  kirjallisen  materiaalin  perusteella  malleissa  on  niin  paljon  

yhteisiä  piirteitä,  että  niistä  voisi  muodostaa  selkeän  yhden  kokonaisuuden.  Tämä  

yksi  johtamismalli  korostaisi  mm.  avointa  kulttuuria,  tiedon  jakamisen  tärkeyttä,  tie-

don  analysointia  ja  aktiivista  dialogia  läpi  yritysrakenteen.    

  

Haasteeksi  saattaa  muodostua  se,  että  turvallisuuteen  liittyvät  asiat  on  usein  rapor-

toitu  eri  kanavassa,  kuin  puhtaat  kehitysehdotukset.  Järjestelmän  pitäisi  olla  työnte-

kijälle  helppo  ja  prosessin  selkeä,  jotta  aina  tiedetään,  kuka  asiaa  käsittelee  seuraa-

vassa  vaiheessa.  Koska  turvallisuuteen  liittyvissä  raporteissa  tieto  välittyy  myös  vi-

ranomaisille,  tulisi  järjestelmässä  erottaa  kehittämiseen  liittyvät  ja  poikkeamiin  liitty-

vät  raportit  riittävän  selkeästi   toisistaan.  Molemmat  pitäisi  selkeyden  vuoksi  voida  

tehdä  samalla  alustalla/ohjelmalla.  

  

Avoin  ja  JUST-kulttuurin  periaatteita  noudattava  yritys  saisi  todennäköisesti  työnte-

kijöidensä  potentiaalin  käyttöön  tehokkaammin,  kun  sekä  virheistä,  että  uusista  ide-

oista  raportoitaisiin  yhtä  matalalla  kynnyksellä.  Siksi  tiedon  keruuseen  käytettävien  

menetelmien  tulisi  olla  käyttäjälleen  mahdollisimman  helppoja.  Työssä  jota  tehdään  

ympärivuorokauden,  asioita  ei   voi  aina  välittää  eteenpäin  esimerkiksi  esimiehelle  

kertomalla.  Siksi  yölläkin  syntyvät   ideat   tai  poikkeamat/virheet   tulee  saada  tallen-
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nettua  välittömästi,  mikä  asettaa  omat  haasteensa.  Jos  näitä  ei  saada  heti  tallen-

nettavaan  muotoon,  unohtuvat  ne  helposti  kokonaan,  eivätkä  siirry  koko  yrityksen  

käyttöön.  

  

Lisätietoa  tulisi  hankkia  kyselytutkimuksilla  työntekijöiden  asenteesta  turvallisuutta  

ja  toisaalta  tuottavuutta  parantaviin  innovaatioihin  suhtautumisesta.  Ala  on  Euroo-

passa  murroksessa,  jossa  kansalliset  palveluntarjoajat  toimivat  pääosin  valtio-omis-

teisina   yhtiöinä.  Näillä   yrityksillä   voi   olla   takanaan  pitkäaikainen   toimintakulttuuri,  

jota  on  vaikea  muuttaa.  Toisaalta  kilpailua  pyritään  avaamaan,  ja  alalle  on  jo  synty-

nyt  muutamia  kokonaan  uusia  yrityksiä,   joilla   toiminta-ajatus  on  hyvinkin  avoin   ja  

uusia  innovaatioita  ja  teknologiaa  korostava.  

  

Jatkotutkimuksella,  esimerkiksi  Pro  Gradun-muodossa  olisi  hyvä  mahdollisuus  tun-

nistaa  olisiko   turvallisuuden   ja  uusien   innovaatioiden  yhdistävälle   johtamismallille  

jalansijaa  alalla.  Vaikka  ala  on  hyvin  tiukasti  säänneltyä,  on  paikallisiin  olosuhteisiin  

aina  mahdollista  kehittää   innovaatioita,   joilla   toiminta   tehostuu   tai  kehittyy.  Haas-

teena  on  löytää  oikeat  toimintatavat,  joilla  vanhoja  toimintakulttuureita  muutetaan.  

  

6   YHTEENVETO  
  

Tutkielmassa  tarkasteltiin  Crew  Resource  Managementin  kehittymistä   lentokonei-

den  ohjaamoista  lennonjohdoissa  käytettyihin  versioihin,  Threat  and  Error  Manage-

mentiin  ja  Team  Resource  Managementiin.  Näitä  ryhmän  toimintakykyä  parantavien  

menetelmien  perusteita  verrattiin  tietojohtamisen  malleista  erityisesti  tiedon  luomi-

sen  prosessimalliin.   Lisäksi   tutustuimme   tietopääoman   käsitteeseen,   ja   sen   osa-

alueisiin.  

  

Tutkielman  tarkoituksena  oli  perehtyä  edellä  mainittuihin  menetelmiin  ja  pohtia,  oli-

siko  niissä  keskenään  mahdollisesti   joitain  yhtäläisyyksiä   tai   toisiaan   täydentäviä  

tekijöitä.  Toisena  kysymyksenä  pohdittiin  olisiko  niistä  mahdollista  muodostaa  yksi  

sulautettu   johtamismalli,   jota  voitaisiin  käyttää   lennonvarmistusalalla  sekä  turvalli-

suuden  ylläpitämiseen,  että  kehittämiseen  ja  innovaatioiden  synnyttämiseen.    
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Kirjallisuuden  perusteella  sekä  CRM:n,  että  tietojohtamisen  menetelmien  onnistunut  

hyödyntäminen   edellyttää   samankaltaisten   toimintaedellytyksien   luomista.   Avoi-

meksi  kysymykseksi  jää  työntekijöiden  suhtautuminen  mahdolliseen  uuteen  mene-

telmään,  jossa  sekä  turvallisuuden  edistäminen,  että  uusien  innovaatioiden  kehittä-

minen  lähentyvät  toisiaan.  Tätä  tulisi  tulevaisuudessa  tutkia  erillisellä  tutkimuksella.  
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