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The aim of the study was to create a management system for an air navigation service 
company. The system was designed to maintain high level of safety expected by avia-
tion industry. Team Resource Management, Safety II and knowledge management 
practices were studied before creating the framework for the study.  

 

This study included a survey targeted to Finnish air traffic controllers. It measured the 
attitudes towards three main components of created management system. By quanti-
tative analysis of survey results Team Resource Management, Safety II and knowledge 
management practices feasibility for management system were estimated. Estimation 
did not show any conflicts between components in management system. All three 
components had some supportive similarities between them. 

 

Similarities between three components of management system explained positive ef-
fects when used together. Specially Safety II components were explained reasonably 
by knowledge management practices. This study can carefully recommend continuing 
towards practical tests and further improvement of management system. 
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1. Johdanto  

Tässä pro gradu tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuuksia tukea Team Resource Mana-

gementin (TRM) ja Safety II turvallisuusjohtamisen käyttöä lennonvarmistusalan yrityk-

sessä tietojohtamisen käytänteiden avulla.  

 

1.1. Taustaa 

Lennonvarmistusalaa ja lennonjohtotoimintaa sen osana on usein käytetty esimerkkinä tur-

vallisuuskriittisestä alasta. Turvallisuuskriittisellä alalla työntekijät tiedostavat riskit hyvin 

konkreettisina tapahtumina. Näiden tapahtumien estäminen on usein asetettu organisaa-

tion toiminnan tavoitteeksi. Lennonjohdot esimerkiksi pyrkivät estämään ilma-alusten tör-

määmisen toiseen ilma-alukseen, maassa liikkuvaan ajoneuvoon tai muuhun esteeseen. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on kehitetty työmenetelmiä, jotka helpottava tai jä-

sentävät työtä. TRM on yksi tällainen menetelmä. TRM ei ole kaikkialla käytössä samanlai-

sena konseptina, mutta sen osa-alueet tiedostetaan ja niihin kiinnitetään koulutuksessa 

huomiota. 

 

TRM:n ja tietojohtamisen välisten mahdollisten yhtäläisyyksien herättämä mielenkiinto 

käynnisti pohdinnan tarkemman tutkimuksen tekemiseksi aiheen ympäriltä. TRM-menetel-

mässä ryhmän toiminta pyritään saamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi koulu-

tuksen kautta. Keskeisenä ajatuksena on hyödyntää kaikki käytössä olevat resurssit ja toi-

mintatavat, olivat ne laitteita, kommunikaatiota, stressin hallintaa tai ryhmätyötaitoja. Tie-

tojohtamisessa keskeisiä käsitteitä ovat aineeton pääoma, tiedon siirtäminen organisaa-

tiossa ja oppiminen. Tietojohtamisen käytänteet ovat konkreettisia toimenpiteitä, joilla tie-

tojohtamista voidaan edistää organisaatiossa. 
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 Tutkimuksen idea syntyi ajatuksesta, että TRM on ryhmän sisäistä tietojohtamista, jossa 

ryhmän jäsenten tieto ja osaaminen pyritään saamaa koko ryhmän käyttöön. Osaaminen 

voi sisältää työhön liittyvien laitteiden ja välineiden käytön osaamista, ryhmän välistä kom-

munikaatiota ja kollektiivisen kokemuksen yhdistämistä. Tietojohtamisen käytänteiden voi 

olettaa tekevän samoja asioita organisaation tasolla: monistaa yksittäisen työntekijän ko-

kemus koko yritykselle, siirtää tietoa ja käyttää siten yrityksen käytössä olevia resursseja 

tarkoituksenmukaisesti. Tällaista toimintaa ei vielä ole kovin järjestelmällisesti lennonvar-

mistusalalla toteutettu 

 

TRM-menetelmä on käytössä mm. lennonjohdoissa parantamassa ryhmän jäsenten kykyä 

toimia yhdessä turvallisuuskriittisellä alalla. Tavoite korkeasta turvallisuudesta toi mukaan 

kolmannen elementin tähän tutkimukseen, turvallisuusjohtamisen. Turvallisuustietojohta-

mista käsitellyt toisen opiskelijan pro gradu-tutkielma antoi tutkimukseen myös turvallisuu-

den tutkimuksen näkökulmaa. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, voisiko näistä kolmesta elementistä; TRM:stä, tietojohta-

misen käytänteistä ja turvallisuusjohtamisesta, johtaa yhden johtamismallin turvallisuus-

kriittiseen organisaatioon. Tutkimuksen tekijän ammatin kautta avautui mahdollisuus to-

teuttaa tutkimuksen empiirinen osa kyselytutkimuksella suomalaisten lennonjohtajien 

asenteista ja mielipiteistä kyseisistä aiheista. 

 

1.2. Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja rajaukset 

Johtamista on tutkittu varsin paljon teollisesta vallankumouksesta lähtien. Teollistumisen 

alkuaikoina keskityttiin paljon massatuotannon kehittämiseen. Työntekijä oli osa koneis-

tettua järjestelmää, jossa tehtiin ennalta määrättyjä tehtäviä tietyllä tahdilla. Työntekijän 

osaaminen ei ollut kovin suuressa roolissa ja useimmat työtehtävät pystyttiin opettamaan 

varsin nopeasti. Nykyaikana tilanne on hieman yksinkertaistettuna päinvastainen ja ihmistä 
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tarvitaan opettamaan koneita tekemään työtä puolestamme. Työtä tehdään yhä useam-

malla alalla, eivätkä välillä trendinomaisesti nousevat uudet johtamisopit sovi sellaisenaan 

kaikkeen työhön. 

 

Tämän tutkimuksen tavoite on esittää johtamismalli, jossa yhdistyvät lennonvarmistus-

alalle tärkeät teemat: turvallisuus, turvallisuuskulttuuri, osaaminen, sekä teknologisen ke-

hityksen seuraaminen. Tätä tavoitetta lähestytään TRM:ää, turvallisuusjohtamista ja tieto-

johtamista käsittelevän kirjallisuuden avulla, tarkoituksena löytää mahdolliset yhtäläisyy-

det tai ristiriitaisuudet eri menetelmien välillä. Koska tavoitteena on tutkia menetelmien 

yhdistämisen soveltamista nimenomaan yhdelle alalle, on kiinnitettävä riittävässä määrin 

huomiota lennonvarmistusalan keskeisiin piirteisiin. Johtamiseen liittyy aina jonkinlainen 

tavoite, ja lennonvarmistustoiminnassa lentoliikenteen turvallisuus on tavoitteena kaiken 

ytimessä. Jos tämä tavoite pystytään saavuttamaan, on muidenkin tavoitteiden, esimer-

kiksi liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttaminen mahdollista. 

 

Kirjallisuuteen perehtymisen kautta on tavoitteena luoda viitekehys menetelmien yhteen-

sovittamisesta. Viitekehystä verrataan empiirisen aineiston avulla nykytilanteeseen, jossa 

tutkittavat menetelmät ovat olemassa yksittäisinä osasinaan ja niiden soveltamisen laajuu-

desta ei ole hyödynnettävää tietoa käytössä. Empiirinen tutkimus lennonjohtotyötä teke-

välle henkilöstölle tarjoaa mahdollisuuden kartoittaa nykytilanne ja saada tietoa tulevai-

suudessa tehtävien johtamistoimenpiteiden pohjaksi. 

 

Tutkimusongelma voidaan siis muotoilla päätutkimuskysymykseksi:  

Voiko TRM, turvallisuusjohtaminen ja tietojohtamisen käytänteet muodostaa 

yhdessä turvallisuuskriittiselle alalle soveltuvan johtamismallin?   
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Tätä pääkysymystä voi lähestyä seuraavien alakysymysten kautta. Ensimmäinen pyrkii sel-

vittämään:  

Onko tutkittavien menetelmien välillä ristiriitaisuuksia, jotka estävät niiden so-

veltamisen yhdessä? 

Toisen alakysymyksen avulla selvitetään: 

Onko tutkittavien menetelmien välillä yhtäläisyyksiä, jotka tukevat mallien 

käyttöä yhdessä? 

 

Kolmesta tutkittavasta menetelmästä löytyy kaikista tieteellistä tutkimusta, jonka kautta 

tutkimusongelmaa voidaan käsitellä. TRM esiintyy osa-alueista vähiten tieteellisissä artik-

keleissa, vaikka sitä on tutkittu ja sovellettu kohtuullisen paljon. Tätä tutkimusta on tehty 

TRM-menetelmää käyttävien organisaatioiden sisällä ja siksi vertaisarvioituja artikkeleita ei 

ole tarjolla niin paljon kuin turvallisuusjohtamisen tai tietojohtamisen alueilta. Tämä tutki-

mus tavoittelee osaltaan parempaa näkemystä TRM:n nykytilasta ja sen sovellusmahdolli-

suuksista tuoreen turvallisuusjohtamisajattelun kanssa. 

 

Turvallisuusjohtaminen ja tietojohtaminen ovat tieteellisessä tutkimuksessa vakiintuneem-

pia tutkimusaloja ja niistä löytyy paljon myös tietylle toimialalle keskittyvää tutkimusta. 

Turvallisuusjohtamisen malleja on sovellettu ilmailun lisäksi erityisen paljon terveyden-

huollon ja sairaaloiden toiminnassa.  

 

Tämä tutkimus rajautuu johtamistavoitteen osalta korkean turvallisuuden tavoitteeseen. 

Ilmailu ja lennonvarmistus sen osana ovat vuosikymmenten aikana rakentuneet erittäin 

turvallisena pidetyksi liikkumismuodoksi. Tätä asemaa ei ole saavutettu sattuman kautta, 

vaan turvallisuutta on kehitetty pitkäjänteisesti, ja erilaisista poikkeavista tilanteista ja on-

nettomuuksista on otettu oppia tulevaisuuteen. Johtamisella voidaan tavoitella myös mo-

nia muita asioita kuten liiketaloudellista menestystä tai henkilöstön hyvinvointia. Nämä 
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muut tavoitteet on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka ne organisaation joh-

don työlistalla ovatkin.  

 

Empiirisen kyselyn tulosten osalta tutkimus rajautuu nykytilan kartoitukseen. Se antaa tie-

toa tutkittavien osa-alueiden tilanteesta kohdeyrityksessä, mutta mahdolliset uudet tavoit-

teet tai toimenpiteet tulevaisuuden kehitystyön pohjaksi jäävät kohdeyrityksen tehtäväksi.  

 

1.3.  Tutkimusmetodologia 

Tutkittavia aiheita lähestytään saatavilla olevan tieteellisen kirjallisuuden kautta. Tutkimuk-

sessa käytettävän tiedon hankinnassa noudatetaan seuraavia tieteenfilosofi Oiva Ketosen 

määrittämiä ehtoja(Ketonen 1976) : 

1. Tieteellisen tiedon on oltava perusteltua ja perustelun tulee olla julkista, jolloin kuka ta-

hansa vastaavan koulutuksen saanut voi sen ymmärtää. 

2. Tieteellisessä tiedossa keskitytään olennaisiin asioihin epäolennaisten sijaan. 

3. Tieteelliselle tiedolle on ominaista tiedon korjautuvuus. Tämän mukaan tieteellinen tieto on 

aina alustavaa tietoa. Tieteellinen tieto ei esittäydy lopullisen totuuden vaatimuksin. 

 

Kattavan kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkimus sisältää empiirisen osuuden. Empiirinen osa 

toteutetaan kyselytutkimuksena ja kohdistetaan lennonjohtotyötä Suomessa tekeville len-

nonjohtajille. Kohderyhmän suuruus on n. 270 henkilöä, joista tavoitellaan n. 100 vas-

tausta. Kohderyhmää on tarkoitus tutkia kokonaisuutena, mutta se on jaettavissa kolmeen 

osaan työskentely-ympäristön mukaan. Tämä jako on perusteltu TRM tutkimuksen kan-

nalta. Tutkimusryhmä on jaettu sen mukaan, työskennelläänkö pääosin yksin, ryhmässä vai 

pareittain ja ryhmässä. Tarkempaa jakoa vältetään, jotta estettäisiin kyselyn sekoittuminen 

säännöllisesti järjestettyihin esimies-, tai henkilöstötutkimuksiin. 

 



6 

 

 

Kyselytutkimuksen tulokset analysoidaan kvantitatiivisin menetelmin ja tutkitaan asetettu-

jen hypoteesien toteutumista suhteessa tutkimusongelmaan. Analyysin avulla etsitään 

näyttöä kirjallisuuden pohjalta luodun viitekehyksen käyttökelpoisuudelle.  

 

1.4.  Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Alla on tiivistettynä tässä tutkimuksessa käytetyt keskeisimmät käsitteet. Kaikki käsitteet 

käydään tarkemmin läpi kirjallisuuskatsauksessa, jossa myös tutustutaan niiden historiaan 

ja tutkimuksen nykytilaan. TRM, turvallisuusjohtaminen ja tietojohtamisen käytänteet ovat 

tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet, mutta niiden ymmärtämiseksi on syytä tu-

tustua myös muihin läheisesti pääkäsitteisiin liittyviin aiheisiin. 

 

Just kulttuuri 

Turvallisuuskulttuuria, jossa työntekijät voivat raportoida myös omia epäonnistumisiaan, 

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 rikkomi-

seen. Sen sijaan tuottamuksellista toimintaa, joka johtaa johonkin poikkeavaan tilantee-

seen ei sallita(SkyBrary 2019). 

Safety I ja Safety II 

Tanskalainen Erik Hollnagel on tutkinut turvallisuusjohtamista ja turvallisuuskulttuuria ja 

esittänyt käsitteet Safety I ja Safety II. Safety I sisältää johtoajatuksen, jossa vältetään teke-

mästä asioita väärin, toisin sanoen vältetään virheitä, jolloin turvallisuus säilyy korkealla 

tasolla. Safety II ajattelu taas perustuu siihen, että varmistetaan asioiden sujuminen oikein, 

toisin sanoen keskitytään siihen missä onnistutaan, ja miksi onnistutaan toimimaan turval-

lisesti. (Hollnagel, E. 2014)  
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TRM 

Team Resource Management on mm. lennonjohdon käyttöön kehitetty versio Crew Re-

source Managementista, eli CRM:stä. CRM on syntynyt alun perin liikenneilmailussa lento-

koneiden miehistöjen menetelmäksi parantaa ryhmän työskentelyä. Tarkoituksena on 

saada hyödynnettyä kaikkia ryhmän käytössä olevia resursseja tarkoituksenmukaisesti.(EU-

ROCONTROL 2015, Helmreich, Merritt et al. 1999)  

 

Tietojohtaminen 

Tietojohtaminen voidaan ymmärtää prosesseina ja käytänteinä, joiden avulla yritykset pyr-

kivät johtamaan tietopääomaansa ja saavuttamaan sen avulla tietoon ja osaamiseen pe-

rustuvaa kilpailuetua. (Heisig 2009, Nonaka, Takeuchi 1995)  

Tietojohtamisen käytänteet 

Tietojohtamisen käytänteet edustavat käytännön toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla orga-

nisaation johto voi edistää aineettoman pääoman kautta syntyvää kilpailuetua, ja johtaa 

sitä. (Andreeva, Kianto 2012, Kianto, Ritala et al. 2014)  

Tietopääoma 

Tietopääoma (Intellectual Capital) määrittelee organisaation hallussa olevaa aineetonta 

pääomaa ja sen rakennetta. Tietopääoma jaetaan useimmiten kolmeen osa-alueeseen: in-

himilliseen-, sosiaaliseen-, ja rakenteelliseen pääomaan. (Edvinsson, Malone 1997, McElroy 

2002)  

Turvallisuusjohtaminen 

Tässä työssä turvallisuusjohtamista lähestytään käsitteiden Safety I ja Safety II kautta. 

Nämä Erik Hollnagelin (2014) esittämät käsitteet tiivistävät turvallisuustutkimuksen muu-

toksen ja sen, minkälaiset vaikutukset sillä on eri organisaatioiden toimintaan. Tiivistetysti 

Safety I näkee turvallisuuden erilaisten ei toivottujen tapausten estämisenä. Jos jotain poik-

keavaa tapahtuu, syyt tutkitaan ja vastaavat tapaukset pyritään estämään tulevaisuudessa. 
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Safety II taas keskittyy asioihin, jotka tapahtuvat oikein, virheiden tekemisen sijasta (Hollna-

gel, E. 2018). Kuvassa 1. on esitetty tutkimuksen kolme pääkäsitettä. 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen pääkäsitteet 

1.5.  Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne muodostuu kahdeksasta pääluvusta. Johdannon jälkeen toisessa lu-

vussa käsitellään turvallisuustutkimuksen ja turvallisuusjohtamisen kirjallisuutta. Kolmas 

luku käsittelee TRM kehittymistä ja nykytilaa. Neljännessä luvussa perehdytään tietojohta-

miseen, tietopääomaan ja tietojohtamisen käytänteisiin. Viidennessä luvussa kolme edel-

listä lukua vedetään yhteen ja muodostetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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Kuudennessa luvussa käydään läpi empiirisen osan tutkimusmenetelmät alkaen menetel-

män valinnasta tutkimuksen toteutuksen kautta tulosten analyysiin ja tulosten luotettavuu-

den arviointiin. Seitsemännessä luvussa keskustellaan empiirisen tutkimuksen tulosten ja 

kirjallisuuden perusteella muodostetun viitekehyksen yhteensopivuudesta ja minkälaisia 

johtopäätöksiä tästä on johdettavissa. Kahdeksannessa luvussa pohditaan koko tutkimuk-

sen onnistumista ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 

 

2. Turvallisuustutkimus ja turvallisuusjohtaminen 

Sana turvallisuus on meille kaikille tuttu ja yleensä sen kuuleminen valpastuttaa ja keskus-

telut turvallisuudesta otetaan lähtökohtaisesti vakavasti. Aina ei kuitenkaan pysähdytä 

miettimään mitä turvallisuus tarkoittaa. Oletamme kaikkien jakavan saman näkemyksen 

turvallisuuden määritelmästä, vaikkemme ole koskaan keskustelleet siitä. Sanan turvalli-

suus etymologia johdattaa tutkijan latinankieliseen sanaan ”salvus”, joka merkitsee vahin-

goittumatonta tai turvassa olevaa. Sanan nykymerkitys voidaan ymmärtää käsitteen ”olla 

altistumatta vaaralle” kautta. (Hollnagel 2014)  

 

2.1 Turvallisuuden käsitteet ja tutkimus 

Tämän tutkimuksen osalta turvallisuudella tarkoitetaan ilmailun turvallisuutta ja vielä täs-

mällisemmin määriteltynä: ilmaliikennepalvelun tarjoajan turvallisuustavoitetta vähentää 

kyseisten palvelujen vaikutusta lento-onnettomuusriskiin niin paljon kuin käytännössä on 

mahdollista (EU komissio 2011). Lennonjohtaminen on osa ilmaliikennepalvelua, joka taas 

on osa lennonvarmistuspalvelua. Tämän tutkimuksen kohdeyritys ANS Finland Oy on vas-

tuussa Suomessa tarjottavasta lennonvarmistuspalvelusta. Tutkimus kohdistuu vain len-

nonjohtotyötä tekeviin, mutta on tärkeä ymmärtää, että ilmaliikennepalveluntarjoajan tur-

vallisuustavoitteeseen vaikuttaa myös moni muu yksikkö ja ammattiryhmä. 
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Turvallisuusjohtaminen tapahtuu usein, erityisesti ilmailun parissa turvallisuudenhallinta-

järjestelmän määrittämin toimin. EU komission 2011 säätämän asetuksen mukaan turvalli-

suudenhallintajärjestelmässä määritetään toimenpiteet, joilla turvallisuustavoitteeseen 

pyritään ja varmistetaan, että ”riittävän turvallisuuden saavuttaminen ilmaliikennepalve-

luissa asetetaan etusijalle”(EU komissio 2011) . Tämä turvallisuuden ensisijaisuus määritte-

lee myös tämän tutkimuksen tavoitteeksi korkean turvallisuuden. 

 

Riittävän turvallisuuden sääntelyllisestä määrittelystä siirrymme tarkastelemaan, miten 

turvallisuustutkimus määrittelee turvallisuutta ja turvallisuustavoitteita. Yksi viime vuosina 

keskustelua herättäneistä turvallisuudentutkimussuunnista on Nolla-tapaturmaa visio 

(Zero Accident Vision = ZAV). Se lähtee ajatuksesta, että kaikki tapaturmat ovat estettä-

vissä. Tarkoituksena on päästä tavoitteeseen turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin yh-

teisvaikutuksella. Nolla-tapaturmaa visio pitää siis nähdä enemmän prosessina ja matkana 

kohti erinomaista turvallisuutta kuin pelkästään mallina estää kaikki tapaturmat. 

(Zwetsloot, Leka et al. 2017)  

 

Nolla-tapaturmaa visiota on kritisoitu mm. siitä, että sen tavoitteet voivat toteutua ainoas-

taan kolmella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto johtaa suurempaan kontrolliin ja byrokrati-

aan, jolla toimintaa johdetaan. Toinen vaihtoehto on tiukempi käyttäytymisen kontrol-

lointi, eli tapa, jolla pyritään estämään virheet. Kolmas vaihtoehto on se, että tilastoitavien 

tapaturmien lukumäärä laskee. Lasku johtuu kuitenkin tapaturmista tehtävien raporttien 

vähenemisestä, vaikka tapaturmia todellisuudessa tapahtuu yhtä paljon kuin aiemminkin. 

Kaikki edellä mainitut kriitikoiden vaihtoehdot perustuvat ajatukselle, että nolla-tapatur-

maa visio pyrkii vain kiristämään paremman tuloksen vanhoista turvallisuusjohtamisen 

malleista tiukemmalla kontrollilla. (Sherman 2014, Dekker, Sidney W. A. 2014)  

 

Mallin kehittäjät puolustautuvat esitettyltä kritiikiltä toteamalla, että malli on ymmärretty 

liian kapeasti perinteisen turvallisuusjohtamisen kautta, jossa virheitä pyritään estämään 

mm. tiukemman kontrollin avulla. Nolla-tapaturmaa visio on prosessi, jossa turvallisuus on 
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strategian keskiössä ja mahdollistaa myös muun toiminnan onnistumisen. Henkilöstöä si-

toutetaan ja kannustetaan turvallisuuden kehittämiseen ja oppimiseen. Myös just-kult-

tuuri, joka korostaa ihmisen sitouttamista kontrollin sijaan, on osa tätä visiota. (Zwetsloot, 

Leka et al. 2017)  

 

Perinteinen turvallisuusjohtaminen on yleisesti ymmärretty tapaturmien, virheiden, onnet-

tomuuksien tai muiden ei- toivottujen lopputulosten estämisenä. Tähän perinteiseen mal-

liin ja sen historiaan tutustutaan seuraavassa luvussa termin Safety I alla.  

 

2.2. Safety I 

Safety I on tanskalaisen professori Erik Hollnagelin esittelemä käsite turvallisuusjohtami-

selle ja sen ensimmäiselle aikakaudelle. Safety I ajalle on keskeistä ajattelu, jossa turvalli-

suutta kuvataan ajatuksella, että mahdollisimman harva asia menee pieleen. Jos jotain me-

nee pieleen ja tapahtuu jotain ei toivottua, syyt pyritään selvittämään ja niistä otetaan 

opiksi. Seuraavaksi tutustutaan Safety I aikakauden kehityksen ymmärtäminen on välttä-

mätöntä Safety II aikakauden käsittelyn kannalta. 

 

Keskusteluun turvallisuudesta liittyy aina kiinteästi myös riskin käsite. Riski kaupallisessa 

mielessä esiintyy jo Hammurabin laeissa 1760 eaa. Jo silloin oli luotu järjestelmiä, joilla pys-

tyttiin vakuuttamaan Välimerellä seilaavia laivoja ja niiden lasteja onnettomuuksien tai 

ryöstelyn varalta. Vielä tuolloin ei kuitenkaan kiinnitetty merkittävästi huomiota muuhun 

kuin omaisuudesta huolehtimiseen, vaikka laivojen miehistöt varmasti ymmärsivät erilais-

ten riskien toteutumisen seuraukset varsin konkreettisesti. 

 

Vasta teolliselle aikakaudelle siirryttäessä riskejä alettiin analysoida hieman laajemmin, ei 

vain työtä tekevien näkökulmasta, vaan myös tuotantovälineitä suunnitelleiden tai omista-

vien näkökulmasta. Höyrykoneet ja niihin liitettävät laitteet olivat kömpelöitä ja epävamoja 
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toiminnaltaan. Tämä herätti mielenkiinnon kehittää koneita turvallisemmiksi ja toiminta-

varmemmiksi. Tämä oli alku turvallisuuden järjestelmälliselle kehittymiselle ja alkanutta 

ajanjaksoa on kuvattu professorien Andrew Hale ja Jan Hovden toimesta turvallisuusjohta-

misessa teknologian aikakaudeksi (the age of tachnology). Seuraavat kaksi kautta ovat in-

himillisen tekijän aikakausi (the age of human factors) ja turvallisuusjohtamisen aikakausi 

(the age of safety management). (Hale, Hovden 1998)  

 

Jo teknologian aikakaudella heräsi yhteiskunnallinen keskustelu riskien ja turvallisuuden 

suhteesta ja merkityksestä. Tämän keskustelun ensimmäisenä ilmentymänä voi pitää Yh-

dysvalloissa säädettyä lakia rautateiden turvallisuudesta (United States Federal Law 1893). 

Tämä ensimmäinen teolliseen turvallisuuteen tähdännyt sääntely pyrki tekemään mm. ju-

nanvaunujen yhdistelemisestä turvallisempaa rautatieläisille. Lain seurauksena junanvau-

nujen jarruja ja kytkentävälineitä kehitettiin turvallisemmiksi. Toinen merkittävä ja mainin-

nan arvoinen turvallisuusjohtamisen virstanpylväs teknologian aikakaudelta on Herbert 

William Heinrichin kirja Industrial Accident Prevention vuodelta 1931. Kirja perustuu pitkälti 

Heinrichin työhön tarkastajana vakuutusyhtiössä, joten se perustuu enemmän käytännön 

näkökulmaan kuin tutkimukseen (Heinrich 1931). Heinrich hahmotteli kirjassaan ensimmäi-

sen version tapaturmapyramidiksi kutsutusta kuvasta, jonka tarkoituksena on esitellä, 

kuinka todennäköistä on merkittävän tapaturman sattuminen. Kuvassa 2. on alkuperäinen 

Heinrichin pyramidi vasemmalla ja myöhemmin tutkijoiden hahmottelema laajempaan tut-

kimukseen perustuva pyramidi (Heinrich 1931, Bird, Germain 2004). Kirja saavutti merkit-

tävän aseman turvallisuusajattelun levittäjänä ja vasta toinen maailmasota toi uusia näkö-

kulmia aiheeseen, kun koneiden luotettavuudesta ja kenttäkelpoisuudesta tuli suuri on-

gelma. Tämä kehitys johti erillisten luotettavuus-, ja todennäköisyysteorioiden yhdistämi-

seen, joiden seurauksena syntyi PRA (probabilistic risk assesment) niminen työkalu. Se pyrki 

ennustamaan erilaisia riskejä ja poikkeamia etukäteen ja sitä käytettiin mm. modernien ke-

vytvesireaktorien käyttöönotossa Yhdysvaltojen ydinvoimaloissa (Hollnagel 2014). 
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Kuva 2. Tapaturmapyramidit (mukaillen Bird, Germain 2004, Heinrich 1931) 

 

Teknologian aikakausi jatkui aina 1970-luvulle asti ja turvallisuusjohtamisen kehitys eteni 

eri teollisuuden aloilla, erityisesti erilaisten kuljetusmuotojen kuten rautateiden, merenku-

lun ja ilmailun parissa. Vasta vuonna 1979 Yhdysvalloissa sattunut Three Mile Islandin ydin-

voimalaturma muutti käsitystä siitä, kuinka hyvin riskejä voitiin johtaa teollisessa ympäris-

tössä. Tämä turma paljasti, ettei inhimillisen tekijän läsnäoloa oltu otettu riittävissä määrin 

huomioon turvallisuusjohtamisen malleissa. Inhimillinen tekijä sinällään oli jo tuttu asia ko-

neiden ja laitteiden suunnittelussa, mutta sen tutkiminen keskittyi parantamaan laitteiden 

käytettävyyttä ennemminkin tuottavuuden kuin turvallisuuden näkökulmasta. Myös Three 

Mile Islandin ydinvoimala oli käynyt läpi PRA-arvioinnin. Onnettomuus aiheutui useiden sa-

manaikaisten teknisten vikojen ja operaattorin virheellisen toiminnan yhteisvaikutuksesta. 

Vaikka useisiin yhtäaikaisiin teknisiin vikoihin oli varauduttu, muutti ihmisen toiminta ar-

voitua kokonaisuutta ja mahdollisti onnettomuuden. (Hollnagel 2014, Hale, Hovden 1998)  

 

1970-luvulla sattui muitakin suuria onnettomuuksia mm. Teneriffan saarella huonoissa sää-

olosuhteissa törmäsi kaksi Boeing 747-lentokonetta (Subsecretaría de Aviación Civil 1978). 

Näiden onnettomuuksien seurauksena reaktiivinen ja proaktiivinen turvallisuus alkoivat 

eriytyä omiksi suuntauksiksi. Reaktiivinen turvallisuus keskittyi onnettomuustutkintaan ja 

uusien suositusten luomiseen, proaktiivisen turvallisuuden keskittyessä riskiarvioiden tuot-

tamiseen. Proaktiivisuudessa kyse on puhtaasti todennäköisyyksistä. Erilaisille tapahtu-

mille pyritään määrittämään todennäköisyys, jolla ne voivat tapahtua ja varautuminen 

suunnitellaan sen mukaisesti. Reaktiiviselle turvallisuudelle todennäköisyydet eivät mer-

kitse juuri mitään, vaan jos onnettomuus tapahtuu, se tapahtuu ja tehtävänä on selvittää, 
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miksi se tapahtui. Tutkimalla pyritään löytämään seuraussuhteita ja löytämään juurisyy tai 

syitä tapahtumien ketjulle. (Hollnagel 2014)  

 

Jos ensimmäinen teknologian aikakausi kesti n. 200 vuotta, meni inhimillisen tekijän aika-

kausi ohi karkeasti kymmenessä vuodessa. Inhimillisen tekijän lisääminen olemassa olevien 

turvallisuusmallien oheen ei tuottanut tyydyttävää lopputulosta. Vuonna 1986 tapahtui jäl-

leen merkittäviä onnettomuuksia Neuvostoliitossa Tšernobylin ydinvoimalassa ja Yhdysval-

loissa avaruussukkula Challengerin laukaisussa. Nämä onnettomuudet vahvistivat käsi-

tystä, että pelkän inhimillisen tekijän mukaan ottaminenkaan ei riitä, vaan turvallisuutta 

tulee ajatella laajemmin. Näin siirryttiin kolmannelle aikakaudelle, eli turvallisuusjohtami-

sen aikakaudelle. (Hollnagel 2014)  

 

Turvallisuusjohtamisen aikakauden alkuvaiheessa pohdittiin miksi jotkin organisaatiot pär-

jäävät monimutkaisten ja teknologisesti vaativien prosessien kanssa ilman suurempia va-

hinkoja tai onnettomuuksia. Berkeleyn yliopistossa aloitettiin tutkimusprojekti, johon vali-

koitui kolme eri toimintoa tai alaa. Ensimmäinen oli Yhdysvaltojen lennonjohtojärjestelmä 

ja toinen energiayhtiö, joka operoi sekä ydinvoimalaa, että sähkönjakeluverkkoa. Kolman-

tena tutkimuksessa oli mukana Yhdysvaltojen laivaston ydinkäyttöisen lentotukialuksen 

operointi kokonaisuudessaan. Tutkimuksen seurauksena syntyi käsite High Reliability Or-

ganisation (HRO), jonka voi suomentaa korkean luotettavuuden organisaatioksi. (Hopkins 

2007)  

 

Korkean luotettavuuden organisaation tunnusmerkeiksi on tutkimusten perusteella mää-

rittyneet seuraavat piirteet: (1) Korkean luotettavuuden organisaatiot ovat kiinnostuneem-

pia epäonnistumisista kuin onnistumisista; (2) Organisaatiot ovat haluttomia yksinkertais-

taviin tulkintoihin; (3) Niiden operatiivisten toimintojen havainnointikyky on parempi; (4) 

Ne omistautuvat joustavuudelle kaikessa toiminnassa; (5) Matalan hierarkian ja auktoritee-

tin mahdollistama nopea päätöksenteko. Nämä piirteet yhdessä muodostavat organisaa-
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tiolle kollektiivisen tietoisuuden (mindfulness). Näin ollen korkean luotettavuuden organi-

saatioissa korkea turvallisuus, suorituskyky ja oppiminen tapahtuu erityisesti organisaation 

kulttuurin ansiosta, ei pelkästään inhimillisten tekijöiden tai riskiarvioiden ansiosta. (Hop-

kins 2007)  

 

Safety I aikakauden siirtyessä 2000-luvulle turvallisuutta on mietitty myös siltä näkökan-

nalta, että miksi asiat toimivat. Kun erilaisia poikkeamia ja tapaturmia oli analysoitu vuosi-

kymmeniä ja niistä otettu opiksi ja kehitetty samaan aikaan riskiarviointia, ajateltiin että 

työt voidaan suunnitella niin, että ne ovat turvallisia. Tätä teemaa voidaan lähestyä aluksi 

James Reasonin esittelemien käsitteiden etulinjan toimija (front-end) ja takalinjan toimija 

(blunt end) avulla (Reason 1991). Suomennokset ovat allekirjoittaneen omat, mutta kuvaa-

vat suomenkielellä parhaiten ajatusta, jossa työn suunnittelee ja toteuttaa eri toimija. Etu-

linjan ja takalinjan toimijoiden lisäksi keskusteluun liittyy oleellisesti Erik Hollnagelin käsit-

teet ”työ kuten se suunnitellaan” (work as imagined) ja ”työ kuten se tehdään” (work as 

done) (Hollnagel, Erik 2017). 

 

Turvallisuusjohtamista voi hahmottaa näiden käsitteiden kautta: miten etäällä takalinjan 

toimija, joka suunnittelee tai johtaa työtä ja etulinjan toimija, joka toteuttaa työn ovat toi-

sistaan. Työ, kuten se kuvitellaan voi sisältää määräyksiä ja tavoitteita, jotka voivat joissain 

tilanteissa olla keskenään ristiriidassa. Etulinjan toimija saattaa työssään törmätä tilantei-

siin, joissa työ on pakko tehdä, vaikka määräys ja tavoite olisivat ristiriidassa. Esimerkkinä 

tällaisesta tilanteesta professori Sidney Dekker mainitsee Pariisilaiset taksinkuljettajat, 

jotka yhteisestä sopimuksesta päättivät alkaa noudattamaan tarkasti liikennemerkkejä. 

Tämä johti Pariisin liikenteen hyytymiseen, koska ruuhkaisen liikenteen sujuvuus perustui 

siihen, etteivät kaikki noudattaneet sääntöjä kirjaimellisesti (Dekker, Sidney 2017). 

 

Tällainen ylhäältä määritelty työ mahdollistaa sen, että jos jokin menee pieleen etulinjan 

toimijan soveltaessa ristiriitaisia määräyksiä, syynä on helppo pitää sääntöjen rikkomista. 

Tällainen malli voi toimia monimutkaistenkin koneisiin perustuvien järjestelmien kanssa, 
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mutta systeemeissä, joissa ihminen on keskeisessä roolissa, se jättää huomiotta ihmisen 

kyvyn mukautua erilaisiin vastaan tuleviin tilanteisiin. Ihmisen kyky sopeutua mahdollistaa 

sen, että ristiriitaisia ohjeita voidaan soveltaa tavalla, jossa työssä ei pyritä virheettömyy-

teen, vaan työ suoritetaan mahdollisimman pienin rikkein. Tällaisten ”oikopolkujen” löytä-

minen on luonnollista, mutta niistä ei päädy tietoa johdolle, koska vain epäonnistumiset 

raportoidaan. Tällaisessa tilanteessa toiminta voi jatkua ilman että takalinjan toimija joutuu 

kiinnittämään huomiota omaan työhönsä. Etulinjan toimija tietää joka päivä toimivansa ris-

tiriitaisten vaatimusten kanssa ja sopeutuu siihen. Takalinjan toimija harvoin joutuu kiin-

nittämään huomiota omaan työhönsä, koska katse on useimmiten työtä suorittavassa etu-

linjan toimijassa. (Hollnagel 2014)   

 

Huomion kääntäminen työtä suorittavaan ihmiseen ja siihen, miten hän työssään onnistuu, 

muuttaa voimakkaasti Safety I kauden kantavaa ajatusta, jossa riskit ja ei toivotut tapahtu-

mat pyritään pitämään minimissä. Onnistumisten maksimointi ja ihmisten näkeminen re-

surssina ennemmin kuin potentiaalisena riskinä johtaa tarpeeseen ajatella turvallisuuden 

johtamista uudesta näkökulmasta, eli siirtymään kohti Safety II aikaa. 

 

2.3. Safety II 

Safety I aikakautta ajatellaan kestäneen karkeasti sata vuotta. Teknologinen kehitys kiihtyi 

kohti 1900-luvun loppua ja jatkui kehittymistään kiivaasti 2000-luvulla. Mooren lain mukai-

nen prosessorien tehon kasvaminen mahdollisti yhä monimutkaisempien laitteiden ja oh-

jelmistojen kehittämisen. Samaan aikaa ihmisen tarve kehittää uusia innovaatioita ja kek-

sintöjä pysyi kiivaana. Tämän seurauksena syntyi yhä monimutkaisempia järjestelmiä, 

joissa seuraussuhteiden ymmärtäminen ei ollut enää mahdollista samalla tavoin kuin 1800-

luvun lopun rautatieonnettomuuksissa. Tämä kehitys on johtanut eräänlaiseen epätasapai-

noon, jossa tuotetaan järjestelmiä, joita ei välttämättä pystytä kontrolloimaan. Usko tek-

nologian voimaan ratkaista myös itsensä aiheuttamat ongelmat on helposti vaientanut 

kriittiset kommentit. (Hollnagel 2014)  
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Tuorein esimerkki onnettomuuksista monimutkaisissa systeemeissä ovat Boeing 737 MAX 

lentokoneiden 2018 ja 2019 sattuneet onnettomuudet. Tätä kirjoitettaessa konetyyppi on 

lentokiellossa ja eri maiden ilmailuviranomaisista koostuneen tutkimusryhmän tekninen 

raportti onnettomuuksista on julkaistu. Raportti antaa useita suosituksia erityisesti uuden 

konetyypin tyyppihyväksyntämenettelyihin liittyen. Koska ensimmäiset 737-tyypin koneet 

on kehitetty jo 1960-luvulla, perustui hyväksyntä osaltaan tähän alkuperäiseen versioon, 

joka muistuttaa ainoastaan ulkoisesti moderneja 737-koneita. Uusiin MAX koneisiin oli li-

sätty koneen hallintaa helpottavaa tekniikkaa, minkä toiminnasta lentäjillä ei ollut riittävän 

kattavaa kuvaa. Tämä järjestelmä saattoi olla osasyynä onnettomuuksiin. (Joint Authorities 

Technical Review 2019)  

 

Alla oleva kuva 3. esittää tällaisen itseään vahvistavan teknologisten innovaatioiden kier-

teen. Kuvassa koko ajan tehokkaampi teknologia ja koko ajan kasvavat suorituskykyvaati-

mukset kohtaavat vakiona säilyvän inhimillisen kapasiteetin. Kierteessä myös automaation 

määrä, systeemin toiminnot ja tehtävien monimutkaisuus kasvavat. Kaikki tämä yhteensä 

vaikeuttaa kokonaisuudessa toimivan ihmisen kykyä ymmärtää järjestelmän toimintaperi-

aatteita. (Hollnagel 2014)  

 

 

Kuva 3. Teknologisten innovaatioiden itseään vahvistava kierre (mukaillen Hollnagel 2014) 
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Jo aikaisemmin mainittu korkean luotettavuuden organisaatioiden tutkimus pyrki vastaa-

maan tähän samaan haasteeseen (Hopkins 2007). Tämä koulukunta painotti organisaation 

näkökulmaa ja kollektiivista tietoutta monimutkaisten systeemien toiminnassa. Myöhempi 

tutkimus esitti, ettei korkean luotettavuuden organisaatioiden toimintamallit olleet välttä-

mättä helposti siirrettävissä tutkimuksen kolmelta toimialalalta muille toimialoille (Haavik, 

Antonsen et al. 2019). Haavik kollegoineen totesi, että korkean luotettavuuden organisaa-

tioiden onnistumisen yksi tekijä oli, että ne olivat luontaisesti eristäytyneitä organisaatioita 

ja siten vapaita ulkopuolelta tulevista paineista. Tämän voi ymmärtää ainakin alkuperäisten 

tutkimuskohteiden kuten lentotukialustoimintojen tai ydinvoimalan kohdalla (Hopkins 

2007). 

 

Hollnagel lähestyy monimutkaisten järjestelmien mukanaan tuomia haasteita toisella ta-

valla. Safety I aikakauden huomioi kiinnittyi asioihin, jotka menivät pieleen, ja niiden syy ja 

seuraussuhteista pyrittiin oppimaan kaikki mahdollinen. Safety II ajattelun lähtökohta pe-

rustuu ajatukselle epäonnistumisten ja onnistumisten symmetriasta. Jos ajatellaan onnet-

tomuuksia tapahtuvan kerran miljoonan toiminnon aikana, tarjoaa onnettomuuden tutki-

minen yhden mahdollisuuden oppimiseen. Lähestyttäessä samaa asiaa onnistumisten 

kautta, on käsillä 999 999 onnistunutta toimintoa, joita voidaan analysoida, jotta saataisiin 

selville, miksi onnistutaan 999 999 kertaa miljoonasta. Hollnagelin ajattelussa asiat, jotka 

menevät pieleen ja asiat, jotka menevät oikein, tapahtuvat samalla tavalla. Tähän perustuu 

ajatus epäonnistumisten ja onnistumisten symmetriasta. (Hollnagel 2014)  

 

Asioita, jotka menevät pieleen voi siis ymmärtää tutkimalla asioita, joissa onnistutaan. Tä-

hän sisältyy myös ajatus, että ihminen pystyy mukautumaan työhönsä ja huomaamaan esi-

merkiksi järjestelmien puutteellisuuksia. Aiemmin Safety I ajattelussa ihminen nähtiin po-

tentiaalisena virheen tekijänä tai heikkona lenkkinä teknologian keskellä. Safety II ajatte-

lussa ihminen nähdään enemmän resurssina ja potentiaalina kuin mahdollisena uhkana. 

Tässä ajattelussa etulinjan toimija ymmärtää ”työn kuinka se tehdään”, ja pystyy paikallis-

tamaan mahdolliset takalinjan toimijan ajattelun puutteet ”työssä kuten se kuvitellaan”. 
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Tätä ihmisen mukautumiskykyä voidaan kutsua suorituskyvyn vaihteluksi. Jos se pystytään 

tunnistamaan, sitä voidaan tarkkailla ja johtaa. Toisin sanoen suunnata toimintakykyä or-

ganisaation kannalta oikeaan suuntaan. (Hollnagel 2014)  

 

Keskittyminen asioihin, joissa onnistutaan antaa turvallisuusjohtamiselle mahdollisuuden 

siirtyä reaktiivisesta proaktiiviseen suuntaan. Safety I ajattelussa reagoitiin asioihin, joissa 

epäonnistuttiin, ja kun ne saatiin selville, reagoitiin tarvittavalla tavalla. Safety II ajattelussa 

onnistumisia voidaan analysoida toiminnan aikana ja näin ymmärtää monimutkaisten jär-

jestelmän toimintaa. Jos seurannan perusteella löydetään tekijöitä, jotka mahdollisesti voi-

vat aiheuttaa ei toivottuja tapahtumia, niihin voidaan reagoida etukäteen, eli proaktiivi-

sesti. Järjestelmän toimintaa analysoitaessa kannattaa keskittyä löytämään kaavamaisuuk-

sia ja riippuvuussuhteita ennemmin kuin seurauksia tai yksittäisiä tapahtumia. Näin voi-

daan rakentaa toimintamalleja esimerkiksi toiminnan muuttamiseksi olosuhteiden muut-

tuessa. (Hollnagel 2014)  

 

Tässä vaiheessa on syytä korostaa, etteivät Safety I ja Safety II ajattelu ole toisiaan poissul-

kevia malleja. Vaikka Safety II ajattelu tuo uusia näkökulmia turvallisuusjohtamiseen, silti 

aisoita voi mennä pieleen. Nämä epäonnistumiset analysoidaan edelleen perusteellisesti ja 

niistä otetaan oppia. Safety II tuo vanhaan ajatteluun verrattuna uusia elementtejä mukaan 

turvallisuusajatteluun.  Englannin kielinen termi Resilience Engineering (resilienssi), jossa 

sana resilienssi voidaan ymmärtää joustavuutena ja kimmoisuutena, kuvaa Safety II ajatte-

lun mukaista toimintatapaa yrityksissä (Woods, Leveson et al. 2017). Resilienssistä puhut-

taessa on hyvä huomata, että kaikki organisaatiot joutuvat joustamaan ja mukautumaan. 

Toimintaympäristöt voivat muuttua ja teknologinen kehitys aiheuttaa muutoksia. Nämä 

muutokset tapahtuvat kuitenkin varsin hitaasti. Woods tarkoittaa resilienssillä kuitenkin ti-

lanteita, joissa organisaatio reagoi ulkopuolelta tuleviin häiriöihin ja muutoksiin jokapäiväi-

sessä toiminnassa joustavasti (Woods, Leveson et al. 2017). Ajatus on selkeästi sukua myös 

korkean luotettavuuden organisaatioiden yhteydessä käytetylle kollektiivisen tietoisuuden 

(mindfulnes) käsitteelle (Weick, Sutcliffe 2001). 
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Resilienteille organisaatioille tunnusomaisia teemoja määritellyt John Wreathall löysi seit-

semän yhteistä piirrettä: johdon sitoutuminen, Just-kulttuuri, oppimiskulttuuri, tietoisuus, 

valmius, joustavuus ja läpikuultamattomuus (opacity) (Wreathall 2017). Johdon sitoutu-

mista voinee pitää tärkeänä kaikille organisaation halutulle toiminnalle. Just-kulttuuri luo 

uhkista vapaan ilmapiirin työntekijöille ja mahdollistaa tarpeellisen kulttuurin raportoin-

nille. Organisaation oppimiskulttuuri on tärkeä pohja organisaation muuntautumiskyvylle. 

Tietoisuus viittaa erilaisen datan keräämiseen, jonka avulla luodaan tietoisuus inhimillisen 

suorituskyvyn tilasta organisaatiossa. Valmiudella viitataan kykyyn nähdä tulevaisuudessa 

mahdollisesti eteen tulevia tilanteita ja valmistautua niihin. Joustavuus kertoo organisaa-

tion kyvystä mukautua nopeasti vastaan tuleviin tilanteisiin. Joustavuudessa oleellista on 

työtä suorittavan henkilöstön tai työnjohdon kyky ja valtuutus tehdä oikeaksi katsomiaan 

päätöksiä ongelmia kohdatessaan. Läpikuultamattomuus taas viittaa organisaation kykyyn 

nähdä ja tuntea suorituskykynsä rajat ja pysyä niiden sisäpuolella. (Wreathall 2017)  

 

Myös Erik Hollnagel on listannut resilientille organisaatiolle tunnusomaisia kykyjä. Hollna-

gelin mallissa kykyjä on neljä kappaletta: kyky reagoida (potential to respond), kyky tark-

kailla (potential to monitor), kyky oppia (potential to learn) ja kyky ennakoida (potential to 

anticipate). Kyvyllä reagoida tarkoitetaan taitoa vastata tavallisiin ja epätavallisiin tilantei-

siin, häiriöihin tai mahdollisuuksiin mukautumalla tai kehittämällä uusia toimintatapoja. 

Kyky tarkkailla kertoo organisaation kyvystä tunnistaa seikkoja, joilla voi olla vaikutusta sen 

toimintaan. Näitä seikkoja voi löytyä sekä organisaation sisä-, että ulkopuolelta. Kyky oppia 

kertoo, kuinka organisaatio pystyy ottamaan opikseen erilaisista tapahtumista, jotka ovat 

vaikuttaneet sen toimintaan. Kyky ennakoida mittaa organisaation potentiaalia tietää mitä 

voi olla odotettavissa kauempana tulevaisuudessa. Tapahtumia voi olla organisaation si-

sällä ja ulkopuolella ja ne voivat olla uhkia tai mahdollisuuksia. (Hollnagel 2018)  

 

Kuvassa 4. on yksinkertaistettuna esitettynä edellä mainitut neljä potentiaalia. Jokainen 

kuusikulmio esittää yhtä potentiaalia, ja jokaisella kulmalla on oma tarkoituksensa. T tar-

koittaa aikaa, C kontrollia, I syötettä, O tulostetta, P lähtötilannetta ja R resursseja. Kuvassa 
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tehtävien suorittaminen voi keskeytyä ja siihen täytyy reagoida. Syntyy syöte potentiaalille 

reagoida. Reagoinnin tulosteena on taas syöte potentiaalille oppia. Oppisesta taas voi seu-

rata tuloste kohti potentiaalia ennakoida. (Hollnagel 2018)   

 

Kuva 4. Neljä potentiaalia (mukaillen Hollnagel 2018) 

 

Hollnagel on myös jalostanut resilienssin teoriaa pisimmälle käytäntöön kehittämällä mit-

taria, jolla voi arvioida organisaation resilienssia. Tämä Resilience Assesment Grid (RAG) 

nimellä tunnettu työkalu arvioi resilienssiä edellä esiteltyjen neljän kyvyn, reagointi, tark-

kailu, oppiminen ja ennakointi avulla. Nämä samat kyvyt otetaan lähempään tarkasteluun 

tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa. 

 

3. Team Resource Management 

Team Resource Management (TRM) on liikenneilmailun parissa kehittyneen Crew Resource 

Managementin (CRM) jalostettu versio, jota käytetään lennonjohtotyössä. Konsepti on ke-

hitetty eurooppalaisessa lennonvarmistusorganisaatiossa Eurocontrolissa. Suomi osallis-

tuu yhtenä Eurocontrolin jäsenvaltiona sen toimintaan. Menetelmän perusajatus periytyy 

CRM:stä. Tarkoituksena on tavoitella suurinta hyötyä käytössä olevista resursseista, esi-

merkiksi osaamisesta, ihmisistä ja laitteista. (EUROCONTROL 2015, Woldring 1999) 
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3.1. TRM kehittyminen ja tutkimus 

TRM:n edeltäjä CRM kehittyi alun perin liikenneilmailussa sattuneiden useiden vakavien 

onnettomuuksien seurauksena. Vuonna 1977 Teneriffan kiitotiellä sattunut kahden Boeing 

747-lentokoneen yhteen törmääminen sumussa oli yksi tunnetuimmista. Onnettomuu-

dessa Pan Am ja KLM yhtiöiden lentokoneissa menehtyi yhteensä 583 matkustajaa ja mie-

histön jäsentä (Flin, O'Connor et al. 2002).  

 

1960-luvulta lähtien lentokoneet kehittyivät nopeasti ja matkustajaliikenteessä siirryttiin 

nopeiden, suihkumoottoreilla varustettujen lentokoneiden käyttöön. Suuremmat ja nope-

ammat lentokoneet asettivat suurempia vaatimuksia miehistöille. Päätöksentekotilanteita 

tuli nopeammin vastaan kuin hitaammilla koneilla ja oli pystyttävä reagoimaan niihin. 

Vaikka ohjaamoissa oli jo jonkin aikaa ollut kaksi lentäjää, vaikutti ilmailun historian yhden 

ohjaajan kulttuuri vielä miehistöjen toimintaan. Ilmailun alkuajoilta periytyvä ja sodissa 

vahvistunut ”lentäjäsankarin” rooli oli lentokoneen päälliköllä, eikä päällikön päätöksiä ase-

tettu kyseenalaisiksi. (Kanki, Helmreich et al. 2010)  

 

Lento-onnettomuuksien tutkinnoissa löydettiin usein puutteita lentäjien toiminnassa, kun 

jotain poikkeavaa tapahtui. Erityisesti puutteita löydettiin ihmisten välisessä kommunikoin-

nissa, miehistön johtamisessa, päätöksenteossa ja sosiaalisissa taidoissa, ei niinkään tekni-

sessä osaamisessa. Edellä mainittuja puutteita pystyttiin tutkimaan ohjaamoissa käyttöön 

otettujen tallentimien avulla, jotka äänittivät sekä ohjaajien välisiä keskusteluita että tal-

lensivat lentokoneen lentämiseen liittyviä toimintoja. Havaintojen pohjalta huomattiin 

tarve uudenlaiselle psykologiselle valmennukselle, joka korostaisi erityisesti inhimillisten 

tekijöiden (human factors) merkitystä miehistön toiminnassa. (Flin, O'Connor et al. 2002)  
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1980-luvulla samalla kun oltiin siirtymässä inhimillisen tekijän aikakaudelta turvallisuusjoh-

tamisen aikakaudelle, jatkui CRM kehittäminen pääosin lentoyhtiöiden ja ilmailuviran-

omaisten toimesta. CRM kävi vuosikymmenten aikana läpi useita kehitysversioita ja vakiin-

nutti asemansa liikenneilmailun parissa (Kanki, Helmreich et al. 2010). 1990-luvulla kiinni-

tettiin huomiota siihen, että myös lennonjohtotyössä olisi tarvetta vastaavalle menetel-

mälle, jolla parannettaisiin ryhmätyötaitoja lennonjohdoissa. Euroopassa perustettiin 1994 

työryhmä tutkimaan menetelmän mahdollisia hyötyjä ja vaatimuksia. Nopeasti huomattiin, 

että puutteet ryhmätyötaidoissa olivat olleet Euroopassakin osasyynä useassa ”läheltä 

piti”- tilanteessa. Ryhmän lausuntojen perusteella työtä jatkettiin ja TRM työ Euroopassa 

käynnistyi toden teolla. (Woldring 1999)  

 

TRM kehittyi pääosin ilmailualalla toimivien yhtiöiden ja organisaatioiden toimesta. Kehit-

tyminen tapahtui hieman erillään akateemisesta turvallisuustutkimuksesta, vaikka artikke-

leja jonkin verran on saatavilla. Muutamat aiheen parissa työskennelleet ovat tehneet myö-

hemmin julkaisuja aiheesta, mutta varsinaista tutkimusta on tehty hyvin vähän ja tämä ai-

hepiiri kaipaa tarkempaa tarkastelua. 

 

TRM tutkimusta tehdään tällä hetkellä enemmän lääketieteeseen liittyvillä aloilla. Tämä on 

ymmärrettävää, koska ilmailun ammattien koulutusjärjestelmällä ei ole suoraa kosketus-

pintaa akateemiseen maailmaan. Sen sijaan lääketieteen alalla TRM antaa yhden mahdol-

lisuuden tutkimuksen aiheeksi omalla, akateemisella uralla. Esimerkiksi Hsu ja kumppanit 

(2014) tutkivat TRM koulutusohjelman vaikutuksia Taiwanissa elinsiirtoja sairaalassa teke-

vien tiimien parissa. Koulutuksessa opetettavia TRM elementtejä olivat johtajuus (lea-

dership), kommunikaatio (communication), tilannetietoisuus (situational awarness), ja kes-

kinäinen tuki (mutual support). (Hsu, Jerng et al. 2014)  

 

Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös CRM tutkimus, löytyy materiaalia jo enemmän. 

CRM mukaan ottaminen on perusteltua, koska TRM on lennonjohdoissa käytetty versio 

siitä. CRM on myös käytössä esim. sairaaloissa ja öljynporauslautoilla (Flin, O'Connor et al. 
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2002). CRM nimitys on käytössä enemmän Yhdysvaltojen vaikutuspiirissä, kun taas TRM on 

Euroopassa käytetympi termi (Helmreich, Merritt et al. 1999, Woldring 1999). 

 

O’Connor ja kumppanit (2008) tutkivat CRM koulutuksen vaikutuksia meta-analyysissään. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin eri organisaatioiden järjestämiä CRM-kursseja. Koulutuksen 

vaikutusta arvioitiin Kirkpatrickin (1976) mallia mukaillen. Malli koostuu neljästä omaksu-

misen tasosta: reaktiot, oppiminen, käyttäytyminen ja organisationaalinen vaikutus (Kirk-

patrick 1976). O’Connor ja kumppanit (2008) muodostivat kolme mitattavaa osa-aluetta: 

asenteet, tieto ja käyttäytyminen. Tutkimuksen aineistona oli koulutuksiin osallistuneiden 

antamat palautteet mm. Yhdysvaltojen laivaston lentäjien, lääkintähenkilöstön, helikopte-

rilentäjien ja yhdysvaltalaisen lentoyhtiön miehistöjen mielipiteistä CRM-koulutuksista. 

Koulutuksella oli tutkimuksen mukaan vaikutusta erityisesti osallistujien asenteisiin ja käyt-

täytymiseen. Tietoon vaikutuksen olivat vähäisemmät. (O'Connor, Campbell et al. 2008)  

 

3.2. TRM lennonjohdossa 

Lennonjohtotyötä tehdään vastuualueilla, jotka on jaetaan maantieteellisesti ja korkeus-

suunnassa erikokoisiin ilmatilalohkoihin. Eri lennonjohtoyksiköt ovat vastuussa omista il-

matiloistaan, joissa lentojen eri vaiheet tapahtuvat. Lähilennonjohto, puhekielessä torni, 

on vastuussa maassa liikkuvista ja kiitotiellä lentoonlähtöä tai laskua suorittavista lentoko-

neista. Lähestymislennonjohdot toimivat lähilennonjohdon ilmatilan yläpuolella maantie-

teellisesti laajemmalla alueella, missä lentokoneet nousevat reittikorkeutta kohti tai las-

keutuvat lähestyen laskukiitotietä. Kolmas erilainen lennonjohtoyksikön tyyppi on aluelen-

nonjohto, joka on korkeussuunnassa ylimpänä. Aluelennonjohdon ilmatila on usein kol-

mesta kilometristä ylös päin ja maantieteellisesti suuri alue. Aluelennonjohdon ilmatilassa 

lennot saavuttavat matkalentokorkeutensa, säilyttävät sitä ja aloittavat laskeutumisen. 

Kuva 5. Esittää ilmatilan jaon eri lennonjohtoyksiköiden välillä. (Tonteri 2019)  
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Kuva 5. Alhaalta katsottuna ensin lähilennonjohdon vastuualue, seuraavana lähestymislennon-

johto ja ylimpänä aluelennonjohdon vastuualue  

 

Lentokoneiden ohjaamoissa työskennellään yksinomaan kahden hengen miehistöillä. Len-

nonjohdoissa taas tiimien koko voi vaihdella lennonjohtoyksikön, vuorokauden ajan tai eri 

syistä huomattavastikin. Aluelennonjohdoissa työskennellään usein pareittain, jolloin toi-

nen keskittyy suunnitteluun ja mahdollisten liikenteen konfliktien tunnistamiseen. Toinen 

taas kommunikoi lentäjien kanssa ja johtaa lentoliikennettä yhteisessä ilmatilassa. Vastaa-

via työpareja voi olla useita ja jokainen työpari on vastuussa omasta ilmatilastaan. Alue-

lennonjohdon operatiivista työtä johtaa vuoroesimies. Hän määrittelee, liikennemääriin 

perustuen, moneenko alueeseen yksikön ilmatila jaetaan. Näitä alueita kutsutaan sekto-

reiksi, ja mitä suurempi liikennemäärä, sitä useampi sektori avataan ja sitä enemmän on 

lennonjohtajia töissä. (Tonteri 2019)  

 

Lähestymislennonjohdossa työskentelee samaan aikaan yksittäisiä lennonjohtajia, joiden 

vastuulla voi olla tietty alue tai tehtävä. Työtä tehdään lentoasemasta muutaman kymme-

nen kilometrin etäisyydelle. Työ perustuu vakioituihin työmenetelmiin ja näiden vakioitu-

jen menetelmien puitteissa lennonjohtaja työskentelee itsenäisesti. Siitä huolimatta kaikki, 
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usein vierekkäin istuvat lennonjohtajat ovat ryhmä, joka yhteistyössä vastaa lähestymislen-

nonjohdon kokonaistoiminnasta. Ryhmään kuuluu lisäksi vuoroesimies, jonka tehtävä on 

tukea operatiivista työtä, mm. oikean suuruisesta miehityksestä huolehtien. (Tonteri 2019)  

 

Lähilennonjohdossa, eli perinteisessä tornissa työtapa muistuttaa lähestymislennonjohdon 

vastaavaa. Tornissa on yksittäisiä työntekijöitä, jotka toimivat omilla vastuualueillaan, esi-

merkiksi yhdellä kiitotiellä. Maassa rullaavia lentokoneita luovutetaan niiden liikkuessa vas-

tuualueelta seuraavalle samalla tavalla kuin ilmassa. Siirrettäessä lentokone toisen vastuu-

alueelle mm. radiotaajuus vaihdetaan seuraavan lennonjohtajan taajuudeksi. Osa tällai-

sista siirroista voidaan automatisoida vakioiduilla työmenetelmillä. Esimerkiksi lentoonläh-

töä suorittava kone vaihtaa automaattisesti lähestymislennonjohdon radiotaajuudelle, kun 

on noussut ilmaan ja läpäissyt ennalta määrätyn korkeuden. (Tonteri 2019)  

 

Kuvassa 6. on kuvattu yksinkertaisella esimerkillä kahden ilmatilasektorin aluelennonjohto. 

Työparit 1. ja 2. johtavat liikennettä omissa iltatilalohkoissaan, jotka on kuvattu alla. Työ-

parien tukena on vuoroesimies. Työparin toinen jäsen kommunikoi radiopuhelimen avulla 

lentokoneiden kanssa ja toinen suunnittelee työtä ja hoitaa puheluita esimerkiksi naapuri 

yksikköön. Lisäksi parit, sekä vuoroesimies kommunikoivat keskenään joko puhelimella tai 

kasvokkain puhumalla. 

 



27 

 

 

 

Kuva 6. Yksinkertainen esimerkki aluelennonjohdon ryhmätyöstä 

 

Kuvasta 7. löytyy TRM toiminnan osa-alueet. Kuvassa näkyvät osa-alueet ovat osittain sa-

moja kuin CRM-menetelmässä. Virheet ovat menetelmän mukaan mahdollisia ja ne pyri-

tään huomaamaan. Virheiden tunnistamisen jälkeen vaikutukset minimoidaan tilanteeseen 

soveltuvalla toiminnalla. 
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Kuva 7. Team Resource Management-menetelmän osa-alueet (mukaillen SkyBrary) 

 

Tarkoituksenmukainen ja hyvin ajoitettu kommunikaatio on yksi TRM:n peruselementti. 

Kommunikaatiosta suuri osa tapahtuu ryhmän sisällä. Ryhmän ulkopuolelle kommunikoi-

daan lentäjille ja naapurialueiden lennonjohtoihin. Kommunikaatiota voi tapahtua myös 

muuten kuin puhuen. Vakiomuotoisia viestejä voidaan välittää lennonjohtojärjestelmästä-

suoraan lentäjälle tai viereiseen lennonjohtoyksikköön. Siitä huolimatta useimmat viestit 

välitetään joko radiolla tai puhelimella. Suullinen viestintä koostuu pääosin vakioiduista sa-

nonnoista kommunikoinnin selkeyttämiseksi. Australiassa suoritetun tutkimuksen mukaan 

28% lennonjohtajien välisestä kommunikoinnista on koordinaatiota, jolla muutetaan, hie-

nosäädetään tai sovitaan uudelleen vakiomuotoisia työmenetelmiä (Gyles, Bearman 2017)  

 

Kuvaa 5. kannattaa tulkita siten, että tarkastelee TRM:n ympärillä vastakkain sijoitettuja 

osa-alueita. Esimerkkinä voidaan tarkastella vastakkain sijaitsevat ryhmätyö (Team work) 

ja virhe (Error). Ryhmän toiminnalla on suuri rooli virheen huomaamisessa ja sen seurauk-

sien eliminoinnissa. Ryhmän hyvällä yhteistyöllä mahdolliset uhkat huomataan, ennen kuin 

syntyy virheitä tai ei-toivottuja tiloja (International Civil Aviation Organization, (ICAO) 

2005).  Samankaltainen yhteys löytyy ryhmän roolien (Team roles) ja kommunikaation 
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(Communication) väliltä. Ryhmässä toimivilla on omat tehtävänsä, vastuunsa ja työmene-

telmänsä. Toimiva kommunikaatio syntyy, kun nämä tehtävät ja vastuut tunnetaan. Kom-

munikoinnilla on omat funktionsa; tarjota tietoa, muodostaa ryhmän jäsenten välisiä suh-

teita, ennustaa käyttäytymistä, kiinnittää huomiota tehtäviin, lisäksi kommunikaatio on 

myös johtamisen väline (Kanki, Helmreich et al. 2010).  

 

Toiset kaksi paria löytyvät TRM:n pystyakselilta. Stressin hallinnan (Stress management) ja 

automaation vaikutusten (Impact of new automation) keskinäinen yhteys toimii niin, että 

helpot tehtävät voidaan hoitaa laitteilla automaattisesti. Laitejärjestelmät voivat myös tar-

jota oleellista tietoa tulevista tapahtumista lennonjohtajalle työpisteeseen. Näin vapautuu 

kapasiteettia liikenteen suunnittelulle ja johtamiselle. Samalla stressi vähenee haastavissa 

liikennetilanteissa. 

 

Samanlainen yhteys vallitsee tilannetietoisuuden (Situational awareness) ja päätöksen te-

kemisen (Decision making) kesken. Jos lennonjohtajan käytössä on riittävästi tietoa ja hän 

hallitsee tiedon hyödyntämisen ja liikenteen johtamisen, on perusteltujen päätöksien te-

keminen nopeampaa. Tärkeää päätöksien tekemisessä on niiden tekeminen oikeaan aikaan 

ja suunnitellusti. Tilannetietoisuuden ollessa heikko päätökset tehdään pakon edessä, eli 

reaktiivisesti. Päätöksenteon voi määritellä muodostuvan seuraavista osista; valinta (ole-

massa olevista vaihtoehdoista), orientaatio (mikä vaihtoehdoista pitäisi valita), kattavuus 

(kuinka hyvin päätös vastaa tilanteeseen) ja muodostaminen (päätöksenteon mallintami-

nen) (Lipshitz, Klein et al. 2001).   

 

3.3. JUST-kulttuuri 

Turvallisuuskulttuuria, jossa työntekijät vapaaehtoisesti raportoivat omia epäonnistumisi-

aan, ilman riskiä seuraamuksista kutsutaan JUST-kulttuuriksi. Englannin kielen termi Just 

Culture kuvaa kulttuuria, jossa työntekijää ei rangaista päätöksistä, jotka ovat hänen kou-
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lutukseensa ja kokemukseensa perustuvia, vaikka ne aiheuttaisivat jonkin poikkeavan ta-

pahtuman. Jonkin poikkeavan tapahtuman aiheuttavaa tuottamuksellista tai välinpitämä-

töntä toimintaa ei sen sijaan sallita (SkyBrary 2019). Just-kulttuurin luominen ja ylläpitämi-

nen on huomattavassa roolissa ilmailualalla ja siksi siihen on syytä perehtyä hieman lähem-

min. 

 

James Reasonin (1998) mukaan turvallisuuskulttuuri kehittyy vaiheittain mukautuen pai-

kallisiin olosuhteisiin, menneisiin tapahtumiin, johtajuuden luonteeseen ja työntekijöiden 

mielialaan. Sen voi tiivistää yhteisiksi arvoiksi ja uskomuksiksi. Arvoilla tarkoitetaan jaettua 

käsitystä siitä mikä on tärkeää ja uskomuksilla jaettua käsitystä siitä, kuinka asiat toimivat. 

Arvot ja uskomukset ovat kanssakäymisessä organisaation rakenteiden ja johtamisen 

kanssa, luoden käyttäytymiselle normin. (Reason 1998, Uttal 1983)  

 

Turvallisuuden kolmannella aikakaudella, eli turvallisuusjohtamisen aikakaudella alettiin 

kiinnittämään enemmän huomiota organisaatioihin ja niiden johtamiseen (Hale, Hovden 

1998). JUST-kulttuurin kehittyminen on tärkeä osa tätä kehitystä. Kun haluttiin oppia eri-

laisista poikkeavista tilanteista tai virheistä, oli tärkeää luoda ilmapiiri, jossa niistä voitiin 

keskustella ja raportoida (Dekker, Sidney, Breakey 2016). Syytöksistä vapaa ilmapiiri liittyy 

teoriaan systeemisestä lähestymistavasta poikkeamiin ja onnettomuuksiin. Reason (1997) 

käsittelee kirjassaan organisaation onnettomuuksia. Koska nyt ajateltiin, että vika voi olla 

myös työmenetelmissä tai muissa organisaatiosta johtuvissa seikoissa, työntekijöillä piti 

olla mahdollisuus ”syyttää” järjestelmää. Toisin sanoen: raportoimalla, että työntekijä oli 

toiminut ohjeiden mukaan vastuu siirtyi organisaatiolle, jolla oli mahdollisuus oppia ja kor-

jata toimintaansa (Dekker, Breakey 2016). 

 

Kuvan 8. avulla JUST-kulttuurin voi sijoittaa aiemmin käsiteltyjen aiheiden kontekstiin. Lu-

vussa kaksi perehdyttiin turvallisuusjohtamiseen, jonka tärkeänä osana turvallisuuskulttuu-

ria voi pitää. Hollnagelin (2014) esittelemän Safety I aikakauden merkittäviä saavutuksia oli 

oppia virheistä. Oppiminen edellytti raportointia, jotta pienemmätkin tapahtumat tulisivat 
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organisaation tietoon. Ilman olemassa olevaa JUST-kulttuuria tämä raportoinnin ja oppimi-

sen yhteys ei toimi ja tapahtumat jäävät organisaation näkökulmasta piiloon. 

 

 

Kuva 8. Turvallisuuskulttuurin muodostuminen (mukaillen Hollnagel 2014) 

 

JUST-kulttuurin olemassa olo herättää luonnollisesti kysymyksiä siitä, kuka voi päättää 

onko jokin teko tahallinen laiminlyönti vai inhimillinen virhe. Dekker (2008) on pohtinut, 

kuinka tasapainotellaan oppimisen ja vastuun kantamisen välillä organisaatioissa, jotka toi-

mivat turvallisuuskriittisellä alalla. Eri valtioilla voi olla hyvinkin erilaista sääntelyä mm. asia-

kirjojen julkisuudesta. Poikkeamaraporttien käyttö todistusaineistona oikeudellisissa käsit-

telyissä on useissa valtioissa estetty erilaisin keinoin. Silti on myös valtioita, joissa näin ei 

ole. Tällaisilla seikoilla on ilmiselvästi vaikutusta raportointihalukkuuteen. Myös raportit tai 

onnettomuudet tutkivalla taholla on iso merkitys turvallisuuskulttuuriin. Jos on olemassa 

tuomioistuimista ja poliisista riippumaton taho, joka käsittelee tutkinnat, voidaan ainakin 

olettaa, että tapahtumat käydään läpi neutraalisti ja rangaistavuutta voidaan arvioida vasta 

jälkikäteen. (Dekker, Sidney W. A. 2009)  
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JUST-kulttuurin luomiseksi, Dekker (2009) ehdottaa seuraavia keinoja, joiden tarkoituksena 

on normalisoida erilaisten poikkeamien tapahtuminen. Poikkeamia ei pitäisi nähdä epäon-

nistumisina, ei kollegoiden eikä johdonkaan näkökulmasta, vaan ilmaisina oppitunteina. 

Poikkeamista seuraavat tehtävistä sivuun siirtämiset tai muut vastaavat rangaistukset pi-

täisi lopettaa. Ne vain asettavat kohteensa häpeään, nakertavat luottamusta ja saattavat 

estää poikkeamiin liittyvän tiedon liikkumisen. Poikkeamien jälkeisen tuen, kuten erilaisten 

purkutilaisuuksien järjestäminen antaa mahdollisuuden näyttää, että tilanteista voi toipua, 

ja että organisaatio ottaa vastuuta yksilöiden puolesta. Poikkeamia selvittävän yksikön tu-

lisi olla erillinen operatiivisesta johdosta. Tämä estää erilaisten konfliktien ja ennakkoasen-

teiden kehittymistä. JUST-kulttuuria pitäisi rakentaa heti henkilöstön työuran alusta lähtien 

erilaisissa koulutuksissa ja tilaisuuksissa. Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet koskien 

erilaisia poikkeamia pitää myös tehdä tutuiksi organisaation toimesta. (Dekker 2009)  

 

Kuvassa 9. on käsitelty Mallen ja kumppanien (2014) kehittämään syyllisyyden polkumallia. 

Malli havainnollistaa minkälaisia valintatilanteita syyllisyyden määritteleminen edellyttää. 

On syytä myös korostaa, ettei mallissa syyllisyydellä tarkoiteta mitään tuomioistuimen syyl-

lisyyskäsitettä, vaan osallisuutta esimerkiksi jonkin tehtävän suorittamiseen. Mallia voi 

käydä esimerkin avulla, jossa lennonjohtaja johtaa kahta eri kokoista lentokonetta kohti 

loppulähestymistä ja kiitotietä. Koneiden välinen etäisyys alittaa pienimmän sallitun etäi-

syyden ja tapahtuu ns. pyörrevanaporrastuksen alitus. Lennonjohtaja huomaa tilanteen ja 

ilmoittaa siitä itse kirjoittamalla raportin. Toimija on tällöin itse tunnistanut tapahtuman. 

Hän on myös osallinen tapahtumaan, koska on määrännyt koneille käytettävät nopeudet. 

Lennonjohtaja kiistää toimineensa tahallisesti, jolloin arvioidaan hänen velvollisuuttaan es-

tää tapahtuma. Porrastusten alittamisen estäminen on lennonjohtajan päätehtäviä, joten 

seuraavaksi arvioidaan, oliko hänellä kyky estää tapahtuma. Jos tehtäviä oli kerralla liikaa, 

voi olla, ettei hänellä ollut mahdollisuutta suoriutua kaikista tehtävistä, jolloin organisaa-

tion olisi pitänyt reagoida. Jos taas tosiasiallinen suorituskyky oli olemassa jää arvioitavaksi 

syyllisyyden asteet. Esimerkkitapauksessa ei kuitenkaan päädytä välttämättä mihinkään 
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rangaistuksiin, vaikka teorian mukainen syyllisyys olisikin olemassa. Useat esimerkkita-

paukset saattavat aiheuttaa esimerkiksi lisäkoulutusta työntekijöille, eli pyritään oppimaan 

tapahtumista. 

 

 

Kuva 9. Syyllisyyden polkumalli (Malle, Guglielmo et al. 2014)  

 

Syyllisyyden polkumallin teoriaa on tutkittu mm. lentokonemekaanikoille suunnatulla tut-

kimuksella, jossa yli 3136 mekaanikkoa vastasi verkkokoulutuksen yhteydessä kyselyyn, 

jossa arvioitiin esimerkkitapauksia ja niiden seurauksia yhtiölle, asiakkaille tai asianomai-

sille työntekijöille. Tutkimuksessa havaittiin mm. eroa käyttäytymisessä eri maanosien vä-

lillä, mitä voi pitää lisähaasteena JUST-kulttuurin leviämisessä. Kansainvälisen siviili-ilmailu 

järjestön, ICAO:n ohjeistukset turvallisuusjohtamisesta ja JUST-kulttuurista ovat kuitenkin 

tarkoitettu käytettäväksi globaalisti kaikkialla. (Cromie, Bott 2016, ICAO 2009)  
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4. Tietojohtaminen ja tietojohtamisen käytänteet 

Tietojohtaminen organisaatioissa ja akateemisena tutkimuskohteena alkoi saamaan huo-

miota 1990-luvun puolivälissä. Tiedon merkitys yrityksen kilpailuedun lähteenä nostatti 

mielenkiintoa tutkijoiden parissa. Tietotekniikan merkityksen kiihtyvä kasvu loi mahdolli-

suuksia ja haasteita yrityksille. Työ muuttui alasta riippumatta monimutkaisempaa osaa-

mista vaativaksi. Kilpailussa menestymisen edellytyksenä korostettiin jatkuvaa oppimista. 

Uutta opittaessa organisaatioihin syntyi osaamista, josta kyettiin muodostamaan kilpailue-

tua muihin samoilla markkinoilla kilpaileviin yrityksiin verrattuna. 

 

Tietojohtamista on tutkittu nyt noin 20-30 vuoden ajan ja tietyt käsitteet ovat vakiinnutta-

neet asemansa. Tietojohtaminen, aineeton pääoma ja tietojohtamisen käytänteet otetaan 

seuraavissa luvuissa tarkempaan käsittelyyn. 

 

4.1. Tietojohtaminen ja aineeton pääoma 

Nykyhetkestä taakse päin katsomalla tietojohtamisen alkuajoilta 1990-luvulta on havaitta-

vissa muutama tärkeä teoria, jotka on syytä mainita. Japanissa professorit Ikujiro Nonaka 

ja Hirotaka Takeuchi tutkivat japanilaisten yritysten uuden tiedon ja osaamisen kehittä-

mistä. Kirjassaan The Knowledge Creating Company – How Japanese Companies Create the 

Dynamics of Innovation(1995), he esittelevät mallin, jolla yrityksissä olevaa hiljaista tietoa 

voidaan muuttaa jaettavaan ja monistettavaan muotoon (Nonaka, Takeuchi 1995). Hiljai-

sella tiedolla viitataan tietoon, joka voi olla esimerkiksi kokemukseen perustuvaa ihmisen 

henkilökohtaista tietoa, jota on haastavaa siirtää muidenkin käyttöön. Termi on peräisin 

Michael Polanyin kirjasta ”The Tacit Dimension”, jossa se on myös tiivistetty muotoon ”tie-

dämme enemmän kuin osaamme kertoa” (Polanyi 1966). 

 

Samaan aikaan Yhdysvalloissa oli kehitetty strategiateorioita, joiden avulla yritykset pystyi-

sivät ylläpitämään kestävää kilpailuetua. Resurssiperusteinen näkemys yrityksestä (Re-

source based view of the firm) oli yksi ensimmäisistä malleista, joissa tieto nähtiin yhtenä 
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yrityksen strategisista resursseista (Barney 1991). Tietoperusteinen näkemys yrityksestä 

(Knowledge based view of the firm) jalosti tuota mallia ja näki tiedon kaikkein tärkeimpänä 

strategisena resurssina (Grant 1991). Tietoperusteinen näkemys yrityksestä mainitaan siksi 

tietojohtamisen tutkimuksessa tärkeänä virstanpylväänä. Teoria kehittyi viitekehykseksi, 

jossa aktiivisesti kartoitetaan yrityksessä olevaa tietoa, ja sitä, mitä tietoa yrityksessä pitäisi 

olla. Tällaisia tiedon ja strategian aukkoja ja niiden kartoittamista tutkittiin tietoperusteisen 

näkemyksen pohjalta (Zack 1999). 

 

Aineettoman pääoman tutkimus kehittyi rinnan tietojohtamisen tutkimuksen kanssa. Ruot-

salainen Leif Edvinsson kehitti vakuutusyhtiö Skandialla työskennelleesään mallin, joka otti 

huomioon myös yrityksen aineettoman varallisuuden ja sen kehittymisen. Aineeton pää-

oma oli jaettu kahteen osaan; inhimilliseen pääomaan ja rakenteelliseen pääomaan (Ed-

vinsson 1997). Inhimillinen pääoma oli yrityksen työntekijöiden hallussa olevaa tietopää-

omaa, jonka työntekijät veivät työpaikkaa vaihtaessaan muualle. Siksi inhimillistä pääomaa 

pyrittiin muuttamaan rakenteelliseksi pääomaksi, joka pystytään säilyttämään yrityksen 

käytössä (Edvinsson 1997). 

 

Aineettoman pääoman jako inhimilliseen ja rakenteelliseen komponenttiin sai osakseen 

myös kritiikkiä. McElroy kritisoi mallia innovaatioiden synnyssä tärkeän sosiaalisen kom-

ponentin poissaololla (McElroy 2002). McElroy jakoi japanilaisten Nonakan ja Takeuchin 

näkemyksen siitä, että yrityksen sisällä tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen on olen-

naista innovaatioiden ja oppimisen tapahtumiselle (McElroy 2002, Nonaka, Takeuchi 1995). 

Myöhemmin McElroyn esittämän sosiaalisen pääoman paikan on ottanut suhdepääoma ja 

nykyisin aineettoman pääoman vakiintuneet osat ovat inhimillisen- ja rakennepääoman li-

säksi suhdepääoma (Bontis 1998, Kianto, Sáenz et al. 2017). Kuvassa 10. On esitetty aineet-

toman pääoman osa-alueet ja mitä ne sisältävät. 
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Kuva 10. Aineettoman pääoman osa-alueet (Bontis 1998, Kianto, Sáenz et al. 2017)  

 

4.2. Tietojohtamisen käytänteet 

Aineettoman pääomat teoriat tuovat erilaiset aineettoman pääoman osa-alueet näkyville 

eräänlaisina tietovarastoina. Tätä näkemystä voi johtamisen kannalta pitää hieman passii-

visena mallina. Tietojohtamisen käytänteet taas ovat konkreettisia toimenpiteitä, joilla voi-

daan johtaa aineettomasta pääomasta kilpailuetua (Andreeva, Kianto 2012, Kianto, Ritala 

et al. 2014). Aineettoman pääoman ja tietojohtamisen käytäntöjen suhdetta, ja kuinka yri-

tykset niiden avulla voivat jalostaa kilpailuetua ei ole vielä tutkittu samassa mittakaavassa 

kuin aineetonta pääomaa ja tietojohtamista erikseen (Kianto, Ritala et al. 2014). 

 

Tutkimus tietojohtamisen käytänteistä on edennyt erilaisten tietojohtamisen viitekehysten 

analyysistä kohti tietojohtamisen menestystekijöiden löytämistä (Heisig 2009) . Heisig jakoi 

menestystekijät neljään eri ryhmään; ihmiskeskeisiin, organisaatiokeskeisiin, teknologia-

kes- keisiin ja johtamisprosessikeskeisiin menestystekijöihin. Näistä neljästä menestyste-
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kijäryh- mästä löytyy yhteensä 11 osa-aluetta. Tätä tutkimusta on jatkettu edelleen ja Inki-

nen ja kumppanit (2015) ovat mallintaneet 10 tietojohtamisen käytännettä, jotka pohjaa-

vat Heisigin (2009) analyysiin. Heisigin (2009) mallissa  

• Esimiestyö 

• Tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen 

• Tiedon suojaaminen 

• Tietoperusteinen rekrytointi 

• Tietoperusteinen koulutus ja kehittäminen 

• Tietoperusteinen suoritusarviointi 

• Tietoperusteinen palkitseminen 

• Oppimimismekanismit 

• IT-käytännöt 

• Työn orgnisointi 

 

(Inkinen 2016) 

 

Tietojohtamisen käytänteistä esimiestyötä pidetään yhtenä ratkaisevana roolina tietojoh-

tamisen onnistumiselle. Esimiesten kyvyt kuten kyky inspiroida, kyky mentorointiin, esi-

merkkinä toiminen, kuunteleminen ja oppiminen edes auttavat toisia kunnioittavan ja luot-

tamusta ruokkivan työympäristön luomisessa (Inkinen 2016).  Heisigin (2009) mallissa esi-

miestyön voi laskea kuuluvaksi ihmiskeskeisiin tietojohtamisen menestystekijöihin. 

 

Tiedon ja osaamisen strateginen johtamisen tehtävä on auttaa yritystä tunnistamaan tär-

keimmät tietoresurssinsa, mittaamaan ja johtamaan niitä. Tämä auttaa yritystä pysymään 

ajan tasalla omista tietoresursseistaan ja suuntaamaan tarvittaessa toimintaa haluttuun 

suuntaan (Inkinen 2016). Heisigin (2009) lajittelussa tiedon ja osaamisen strateginen johta-

minen kuuluu johtamisprosessikeskeisiin menestystekijöihin. 
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Tiedon suojaaminen nousee tärkeäksi, jos tiedon ajatellaan olevan yrityksen tärkein strate-

ginen resurssi. Silloin tietoa ei voi päästää siirtymään kilpailijoiden käsiin, oli tieto sitten 

työntekijöiden tai yrityksen hallussa olevaa. Heisigin tutkimuksessa (2009) tiedon suojaa-

mista ei sellaisenaan osoitettu tietojohtamisen menestystekijäksi. Sen voi kuitenkin mieltää 

osuvan useampaa neljästä menestystekijöiden ryhmästä. Tietoa voidaan suojata esimer-

kiksi erilaisten sopimusten ja lisensoinnin avulla (Inkinen 2016). Nykyaikana myös kybertur-

vallisuuden merkityksen voidaan katsoa olevan kasvava myös tiedon suojaamisessa. 

 

Inkisen (2016) mallissa tietojohtamisen käytänteistä neljä käytännettä kuuluvat henkilös-

töresurssien johtamisen alle. Tietoperusteinen rekrytointi, koulutus ja kehittäminen, suori-

tusarviointi ja palkitseminen. Jakamalla henkilöstöjohtamisen osa-alueita neljään osaan yh-

den otsikon alle puristamisen sijaan pyritään saamaan hienojakoisempi kuva tietojohtami-

sen käytänteiden vaikutuksesta. Heisigin (2009) jaottelussa näiden neljän osan voidaan kat-

soa osuvan ihmis-, organisaatio-, ja johtamisprosessikeskeisiin menestystekijöihin. Tieto-

perustaisella rekrytoinnilla pyritään löytämään tehtävään sopivan osaamisen omaava hen-

kilö. Samalla voidaan arvioida myös työntekijän kykyä kehittyä ja oppia uutta tulevaisuu-

dessa. Koulutus ja kehittäminen tarkoittaa suunnitelmallista koulutusten ja kurssien järjes-

tämistä, jolla pyritään yrityksen tietopohjan kasvattamiseen. Tietoperusteisella suoritusar-

vioinnilla voidaan tarkkailla tiedon jakamisen, omaksumisen ja hyödyntämisen tehokkuutta 

yrityksessä. Tietoperusteisen palkitsemisen avulla on mahdollista motivoiva työntekijöitä 

tietoperusteinen suorituskykyarvioinnin tavoitteita kohti. (Inkinen 2016)  

 

Oppimisella voidaan katsoa olevan erittäin tärkeä rooli tietoperusteisessa näkemyksessä 

yrityksestä. Oppiminen tekemällä ja oppiminen kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa 

ovat keskeisiä prosesseja tietojohtamisen teorioissa. Tekemällä oppimisena voidaan pitää 

esimerkiksi mentorointia tai ”mestari-oppipoika”malleja, kun taas parhaiden käytänteiden 

hyödyntäminen on toisilta oppimista. Oppimismallien tarkoituksena on laajentaa yrityksen 

osaamispohjaa ja mahdollistaa sen hyödyntäminen liiketoiminnassa. (Inkinen 2016, Grant 

1991, Nonaka, Takeuchi 1995)  
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IT-käytännöt ovat viimeisinä vuosikymmeninä kasvattaneet rooliaan kaikessa työnteossa. 

Se kuinka erilaisia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja ja päätelaitteita käytetään yrityksen ai-

neettoman pääoman hyödyntämiseen, on tärkeämpää vuosi vuodelta. Inkinen (2016) nä-

kee IT-käytännöt kykynä ja käytänteinä tukea yrityksen tietopääoman hyödyntämistä. Hei-

sig (2009) taas pitää tietotekniikkaa enemmän resurssina tietojohtamisessa. 

 

Viimeisenä tietojohtamisen käytänteenä työn organisointi on osa organisaation toiminnan 

suunnittelua. Työn oikeanlaisen organisoinnin on tarkoitus edesauttaa tiedon ja osaamisen 

leviämistä ja hyväksikäyttöä yrityksessä. Tutkimuksessa on huomattu, että matala hierarkia 

ja vallan siirtäminen työtä suorittaville työntekijöille tai ryhmille nopeuttaa päätöksentekoa 

ja yrityksen prosesseja. Tällä voi olla myös positiivisia vaikutuksia uniikin tiedon syntymi-

seen yrityksessä. (Inkinen 2016, Davenport, Prusak 1998)  

 

5. Teoreettinen viitekehys – Tietojohtamisen käytänteet 
TRM:n ja turvallisuusjohtamisen tukena 

Tässä luvussa muodostetaan aiemmin käsitellyn teorian pohjalta tutkimusta mallintava vii-

tekehys, sekä luodaan hypoteesit tutkimuksen empiiriseen osioon. Viitekehyksen avulla on 

tarkoitus esittää tutkimusongelma yksinkertaistetussa muodossa ja samalla havainnollistaa 

keskeisten tutkimushypoteesien vaikutusta mallissa. Empiirisen osion tutkimushypotee-

sien avulla tavoitellaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin. 

 

Päätutkimuskysymys:  

Voiko TRM, turvallisuusjohtaminen ja tietojohtamisen käytänteet muo-

dostaa yhdessä turvallisuuskriittiselle alalle soveltuvan johtamismallin?   
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Tätä pääkysymystä selvitetään seuraavien alakysymysten kautta, joista ensimmäinen pyrkii 

selvittämään:  

Onko tutkittavien menetelmien välillä ristiriitaisuuksia, jotka estävät nii-

den soveltamisen yhdessä? 

Toisen alakysymyksen avulla selvitetään: 

Onko tutkittavien menetelmien välillä yhtäläisyyksiä, jotka tukevat mallien käyttöä yh-

dessä? 

 

5.1. TRM ja Safety II turvallisuusjohtaminen 

TRM on menetelmä, jossa koulutuksen avulla on tarkoitus kehittää ryhmän jäsenten kykyä 

toimia yhdessä ja hyödyntää ryhmän käytössä olevia resursseja. Resursseja ovat mm. käy-

tössä olevat laitteet, ihmiset, kommunikointitavat ja tiedot ja taidot (EUROCONTROL 2015). 

Tässä tutkimuksessa TRM nähdään operatiivisen tason toimintamallina, jonka tarkoituk-

sena on auttaa turvallisen lennonjohtopalvelun tarjoamisessa. TRM on siten menetelmä, 

jota Hollnagelin (2014) etulinjan toimijat hyödyntävät työssään. 

Safety II turvallisuusjohtaminen on jatkumoa Safety I aikakauden turvallisuusjohtamiselle. 

Hollnagelin (2014) esittelemät termit Safety I ja Safety II perustuvat ajatukselle, että poik-

keamat ja onnistumiset tapahtuvat samalla tavalla. Safety I aikakaudella turvallisuutta ke-

hitettiin virheitä ja onnettomuuksia tutkimalla ja näistä tapahtumisista oppimiselle. Safety 

II ajattelu kääntää tämän asetelman ja lähtee ajatuksesta, että onnistumisia tutkimalla tar-

jolla on yhtä oleellista tietoa, ja tätä tietoa on tarjolla huomattavasti enemmän. Safety II 

ajattelu ei kuitenkaan hylkää vanhempaa ajattelumallia turvallisuudesta, vaan tuo siihen 

oman lisänsä. (Hollnagel 2018, Hollnagel 2014)  

 

Safety II edustaa tässä tutkimuksessa turvallisuusjohtamisen mallia, jolla organisaation tur-

vallisuustyötä johdetaan. Etulinjan toimija vs. takalinjan toimija ajattelussa Safety II työtä 

johdetaan takalinjan toimijoiden, eli työtä organisaatiossa suunnittelevien toimesta 
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(Hollnagel 2017). Yhtenä keskeisenä ajatuksena tässä tutkimuksessa on kartoittaa tuke-

vatko nämä mallit toisiaan korkeaa turvallisuutta tavoiteltaessa. Vaikka TRM on esikuvansa 

CRM kanssa menetelmänä selkeästi Safety I ajan tuote, lähtee tutkimus siitä olettamuk-

sesta, että TRM sopii käytettäväksi myös Safety II ajattelun kanssa (Hollnagel 2014, Kanki, 

Helmreich et al. 2010). Tätä voidaan perustella TRM:n perusajatuksella hyödyntää kaikki 

mahdolliset resurssit tehokkaasti. Teorian pohjalta voidaan päätellä, että Safety II ajattelu 

tuo etulinjan toimijalle käyttöön lisää hyviä käytäntöjä ja muita elementtejä, joita Safety II 

ajatusta hyödyntävä organisaatio pystyy paikantamaan (Hollnagel 2018, EUROCONTROL 

2015).  TRM voi vastaavasti toimia myös tällaisten hyvien käytäntöjen ja muiden uutta tie-

toa tarjoavien tapahtumien välittäjänä. Tämä edellyttää vahvan JUST-kulttuurin ylläpitä-

mistä, jotta tieto sekä virheistä, että onnistumisista liikkuu organisaatiossa yhtä luotetta-

vasti (Dekker 2009).  

 

TRM ja Safety II suhdetta tutkitaan seuraavan tutkimushypoteesin avulla: 

 

H1: TRM menetelmän soveltamisella on vaikutusta Safety II turvallisuusjohtamiseen 

 

Kuva 11. havainnollistaa TRM ja Safety II mallien suhdetta toisiinsa. TRM ja vahvan JUST-

kulttuurin avulla organisaatio saa nostettua arvokasta tietoa etulinjan toimijoilta organi-

saation käyttöön. Toiseen suuntaan malli toimii esimerkiksi silloin kun tietoa tai hyviä käy-

tänteitä halutaan jakaa esimerkiksi organisaation toisen yksikön työntekijöille. Turvallisuus-

toiminnan takalinjalla turvallisuustieto jalostuu koko organisaation käyttöön ja siirtyy ope-

ratiivisesti hyödynnettäväksi TRM:n kautta. 
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Kuva 11. TRM ja Safety II mallit ja tutkimushypoteesit 

 

5.2. Tietojohtamisen käytänteet TRM:n ja Safety II tukena 

Tietojohtamisen käytänteet ovat Hussingin ja kumppanien (2017, 1597) mukaan ”tarkoi-

tuksenmukaisia organisaationaalisia ja johtamiseen liittyviä käytänteitä, joiden avulla joh-

detaan sekä tietoresursseja että tietoprosesseja, jotta organisaationaalisia hyötyjä voidaan 

luoda”. Tässä tutkimuksessa perehdytään tietojohtamisen käytänteiden mahdollisuuksiin 

olla tukemassa TRM:n ja Safety II turvallisuusjohtamisen välistä prosessia.  
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Tietojohtamisen käytänteistä ensimmäisellä, eli esimiestyöllä voidaan luoda esimerkkejä 

työntekijöille, rakentaa luottamuksellista ja miellyttävää työympäristöä, kuunnella työnte-

kijöitä, mentoroida, asettaa tavoitteita ja luoda visioita (Inkinen 2016). Esimiestyön ele-

menteillä voidaan saada vaikutusta aikaiseksi läpi koko organisaation, joten vaikutukset 

ulottuvat yhtä lailla TRM, kuin turvallisuusjohtamisen puolelle. 

 

Tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen tarjoaa työkalun tunnistaa, mitata ja kehittää 

yrityksen tietovarantoja. Sen avulla organisaatio saa ajantasaista kuvaa organisaation tie-

dosta ja osaamisesta (Inkinen 2016). Tämä tietojohtamisen käytänne voi siis olla apuna tun-

nistettaessa organisaation kannalta tärkeää turvallisuustietoa tai sen puutetta. Oikea ja 

realistinen kuva organisaation osaamisesta voi myös edesauttaa kollektiivisen tietoisuuden 

lisäämisessä turvallisuusasioissa, joka oli yksi korkean luotettavuuden organisaation tun-

nusmerkki (Hopkins 2007).  

 

Tiedon suojaaminen tietojohtamisen käytänteenä soveltuu heikommin tähän tutkimuk-

seen, jossa tietoa käsitellään turvallisuutta parantavana resurssina. Turvallisuuden liittyvä 

tieto voi toki kehittyä myös kilpailuetua tuovaksi resurssiksi. Ilmailun parissa turvallisuutta 

koskevaan tietoon liittyy hyvin vahva läpinäkyvyyden elementti, joka on ymmärrettävissä 

muun muassa JUST-kulttuuriin ylläpitämisen kautta (Dekker, Breakey 2016). Koska tässä 

tutkimuksessa turvallisuusjohtamista tutkitaan lennonjohtajien parissa, halutaan välttää 

mahdollinen tiedon suojaamisen väärin ymmärtäminen. Lisäksi juuri JUST-kulttuuriin viita-

ten tämä elementti ei tarjoa mielenkiintoista tietoa, joten se jätetään viitekehyksestä pois. 

 

Tietoperusteisella rekrytoinnilla sen sijaan, voi olla vaikutuksia organisaatiolle tärkeän tie-

don hankkimisessa. Tietoperusteisessa rekrytoinnissa kiinnitetään huomioita potentiaali-

sen työntekijän osaamiseen, kykyyn oppia uutta, sekä potentiaaliin kehittyä tulevaisuu-

dessa. Myös sosiaalisiin taitoihin voidaan kiinnittää huomiota. Sillä voidaan katsoa olevan 

vaikutuksia ryhmätyötaitoihin, joita TRM-menetelmässä tarvitaan. Myös tietoperusteinen 

koulutus ja kehittäminen liittyy läheisesti rekrytointiin. Koulutusta ja kehittämistä pyritään 
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suunnittelemaan proaktiivisesti, jotta yrityksellä olisi aina käytettävissään ajantasainen ja 

mahdollisimman käyttökelpoinen tietovaranto. (Inkinen 2016)  

 

Tietoperusteinen suoritusarviointi ja palkitseminen ovat mielenkiintoisia tietojohtamisen 

käytänteitä, kun niitä tarkastellaan turvallisuuteen liittyvän tiedon näkökulmasta. JUST-

kulttuuri pyrkii ylläpitämään läpinäkyvää turvallisuuskulttuuria ja virheistä raportoidaan il-

man sanktioiden pelkoa (Cromie, Bott 2016). Voiko tilannetta kääntää toisin päin, ja alkaa 

palkitsemaan raportoinnista? Tästä ei ole tutkittua tietoa olemassa, mutta aihe on herät-

tänyt keskustelua mm. siitä näkökulmasta, voiko organisaation poikkeamaraporttien mää-

rän liittää palkitsemisperusteeksi. Jos toisaalta palkitaan hyvien käytänteiden jakamisesta 

ja kehitysehdotuksista, niin vastaavaa ongelmaa ei ehkä synny.  

 

Oppimismekanismien ymmärtäminen on tärkeää organisaatiossa, jossa halutaa lisätä tie-

topääoman määrää. Tekemällä oppiminen ja toisten tekemisestä oppiminen mainitaan In-

kisen (2016) esimerkkeinä oppimisen tapoina. Lennonjohtajien koulutuksessa nämä mo-

lemmat tavat ovat vahvasti läsnä. Koulutusta annetaan simulaattorissa harjoitellen ja kou-

luttamassa on aina kokenut kollega, joka voi jakaa omaa tietouttaan. Koulutus on Euroo-

passa hyvin säänneltyä ja siksi myös varsin vakiomuotoista (Euroopan Unioni 2015). Tämä 

osaltaan vahvistaa oppimismekanismin läsnäoloa lennonjohtotyössä, mutta samalla rajaa 

käytännössä kaikki sääntelyssä mainitsemattomat oppimistavat pois, koska kouluttaminen 

on varsin suuri kuluerä alalla. 

 

IT-käytännöt ovat läsnä lähes joka työssä nykyaikana. Automaation vaikutus mainitaan 

TRM:n yhteydessä ja sillä pyritään mm. parempaan stressinhallintaan, kun kaikkia tehtäviä 

ei tarvitse tehdä ihmisen toimesta (Woldring 1999). Esimerkkinä voi mainita datayhteyden 

lennonjohdon ja lentokoneen välillä, jolloin tiettyjä tietoja voidaan välittää lentäjille ilman 

radioon puhumista (Eurocontrol 2019).  IT-käytännöillä voidaan tarjota myös helppo pääsy 

yrityksen tietojärjestelmiin tai tarjota koulutusta paikasta riippumatta. Tämän tutkimuksen 



45 

 

 

viiteryhmässä voi olla riskinä IT-käytäntöjen ja muiden teknisten työvälineiden sekoittumi-

nen keskenään. 

 

Viimeisenä käsitellään työn organisointia, jonka tarkoituksena on nopeuttaa työn proses-

seja ja päätöksentekoa mm. madaltamalla hierarkiaa (Inkinen 2016). Matalan hierarkian ja 

auktoriteetin mahdollistama nopea päätöksenteko mainittiin myös Hopkinsin (2007) toi-

mesta yhtenä korkean luotettavuuden organisaation tunnusmerkkinä. Hopkins mainitsee 

myös pyrkimyksen joustavuuteen kaikessa toiminnassa, mikä on oleellinen elementti orga-

nisaation resilienssiä arvioitaessa (Hollnagel 2018). 

 

Näistä lähtökohdista tarkastellaan, voiko tietojohtamisen käytänteillä tukea TRM:n ja Sa-

fety II turvallisuusjohtamisen mallien toimintaa lennonvarmistusyrityksessä. Tiedon suojaa-

misen poistamisen jälkeen tutkimme siis yhdeksän muun tietojohtamisen käytänteen yh-

teisvaikutusta. Seuravien tutkimushypoteesien avulla tutkitaan tietojohtamisen käytäntei-

den vaikutusta Team Resource Managementiin ja Safety II turvallisuusjohtamiseen: 

 

H2: Tietojohtamisen käytänteiden käytöllä on vaikutus Safety II turvallisuusjohtamiseen  

H3: Tietojohtamisen käytänteiden käytöllä on vaikutus TRM menetelmän soveltamiseen  

H4: Tietojohtamisen käytänteillä on vaikutusta TRM:n kautta Safety II turvallisuusjihtami-

seen 

 

Kuvassa 12. havainnollistetaan tutkimushypoteesien H2, H3 ja H4 vaikutusta TRM:n ja Sa-

fety II:n. 
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Kuva 12. tutkimushypoteesit H2, H3 ja H4 

 

5.3. Tutkimuksen viitekehys 

Yhdistämällä tutkimushypoteesit H1, H2, H3 ja H4 sekä kirjallisuuden perusteella oletetut 

vaikutukset tutkittavien mallien välillä, saadaan muodostettua tutkimukselle viitekehys. 

Kuvassa 13. havainnollistetaan tutkimuksen pääajatus johtamismallista, joka ottaa huomi-

oon TRM menetelmän, Safety II turvallisuusjohtamisen, sekä tietojohtamisen käytänteet 

(KMP). Tietojohtamisen käytänteillä oletetaan olevan sekä TRM:ää, että Safety II turvalli-

suusjohtamista vahvistava vaikutus. Lisäksi TRM menetelmän oletetaan tukevan Safety II 

turvallisuusjohtamista yhdessä käytettäessä. 
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Kuva 13. Tutkimuksen viitekehys ja tutkittavien menetelmien vaikutus toisiinsa nähden 
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6. Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin suomalaisille lennonjohtajille suunnatulla kyse-

lytutkimuksella.  Kysymyksiä esitettiin kaikista kolmesta tutkittavasta osa-alueesta: 

TRM:stä, Safety II turvallisuusjohtamisesta ja tietojohtamisen käytänteissä. Seuraavissa lu-

vuissa tutkimuksen eteneminen käydään tarkemmin läpi. 

 

6.1. Tutkimuksen kohdeyritys 

Tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin Air Navigation Services Finland Oy:n (ANS Fin-

land) palveluksessa lennonjohtotyötä tekevien keskuudessa. ANS Finland on valtion omis-

tama Suomessa lennonvarmistuspalveluja tarjoava yritys. Yritys on nykyisessä muodossa 

varsin nuori. Se on perustettu 2017, jolloin lennonvarmistuspalvelut eriytettiin niin ikään 

valtio-omisteisesta Finavia Oyj:stä. ANS Finlandilla on n. 450 työntekijää, joista lennonjoh-

totyötä säännöllisesti tekeviä lennonjohtajia on n. 270. Kyselytutkimus on suunnattu len-

nonjohtotyötä tekevälle henkilöstölle.  

 

6.2. Kyselytutkimuksen rakentaminen ja toteutus 

Tutkimuksessa haluttiin perehtyä kolmeen pääaiheeseen; TRM, Safety II ja tietojohtamisen 

käytänteet liittyviin asenteisiin kohdeyrityksessä. TRM:n ja tietojohtamisen käytänteiden 

osalta tutkimukseen soveltuvia mittareita oli saatavilla valmiina, mutta Safety II osa-alue 

oli vielä vähemmän tutkittu ja siihen kehitettiin mittari tutkimusta varten. 

 

TRM:n liittyvien asenteiden ja koulutuksen vaikutuksen mittaamiseksi niihin, on kehitetty 

Eurocontrolin (2015) toimesta Air Traffic Control Safety Questionaire (ATCSQ). Tässä kysy-

myspatteristossa on yhteensä 101 aiheeseen liittyvää kysymystä neljässä erilaisessa osassa. 

Mittari on kehitetty eurooppalaisen TRM koulutusta ja seurantaa kehittäneen työryhmän 

toimesta (Eurocontrol 1999). Tästä ATCSQ kysymyssarjasta valittiin mukaan yksi koko-
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naisuus, joka 40 kysymyksen avulla selvittää asenteita TRM eri osa-alueita kohtaan. Kysy-

myksiin vastaaminen tapahtuu tässä osiossa viisiportaisella Likert-asteikolla. Likert-as-

teikko on välimatka-asteikko, jota käytetään usein asenne- tai motivaatio mittareissa, joissa 

koehenkilö itse arvioi käsitystään väitteen tai kysymyksen sisällöstä (Metsämuuronen 

2009). Tässä tutkimuksessa kysymykset muutettiin seitsemän portaiselle Likert-asteikolle, 

jotta tuloksiin sataisiin paremmin hajontaa asteikon keskikohdan ympärille. Väittämiin vas-

taaminen tapahtui ”Täysin eri mieltä” ja ”Täysin samaa mieltä” vaihtoehtojen välillä. 

 

TRM:n osa-alueet, joita näillä kysymyksillä kartoitettiin, esitetään kuvassa 14. Inhimillinen 

virhe ja turvallisuus mittaa mm. asenteita raportointiin, johdon asenteita turvallisuuteen 

sekä luottamusta omaan ja ryhmän toimintaan kaikissa tilanteissa. Kommunikaatiolla arvi-

oidaan kommunikaatioita lentäjien ja toisten ryhmän jäsenten suuntaan sekä kykyä tarvit-

taessa esittää kritiikkiä toisten toimia kohtaan. Tilannetietoisuuden kohdalla arvioidaan 

työkuorman vaikutusta, tilannekuvasta kommunikointia muiden kanssa ja tilannekuvan säi-

lyttämistä kaikista vaikuttavista tilanteista. Ryhmätyö ja ryhmän roolit osa mittaa mm. ky-

kyä sopeutua työhön erilaisten persoonien kanssa, suhtautumista esimiestyöhön ja suhtau-

tumista koulutustilanteisiin. Päätöksenteon näkökulmasta mitataan mm. koko ryhmän si-

touttamista päätöksentekoon ja päätöksentekoa väsyneenä. Stressin hallintaa tutkitaan ky-

symällä työssä viihtymisestä, konfliktien välttämisestä ja oman stressin ymmärtämisestä. 

(Eurocontrol 1999)  

 

 

Kuva 14. TRM mittarin osa-alueet 
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Safety II aiheesta mittari rakennettiin itse tätä tutkimusta varten. Hollnagelin (2018) mu-

kaan kysymyksiä kehitettiin neljälle eri potentiaalille; kyvylle reagoida, kyvylle tarkkailla, 

kyvylle oppia ja kyvylle ennakoida. Näitä neljää potentiaalia varten Hollnagel on kehittänyt 

yleislaatuisia esimerkkikysymyksiä, joiden avulla niitä voidaan arvioida (Hollnagel 2018, 77-

89). Näiden esimerkkien avulla jokaiselle potentiaalille laadittiin neljä kysymystä, joilla niitä 

arvioitiin. Safety II osa-alueesta tutkimukseen tuli yhteensä 16 kysymystä. Kysymykset laa-

dittiin TRM kysymysten lailla 7-portaiselle Likert-asteikolle. Kykyä reagoida arvioitiin kysy-

mällä, oliko erilaisia mahdollisia poikkeavia tilanteita listattu etukäteen ja oltiinko niitä var-

ten luotu toimintamenetelmät. Kysyttiin myös osaisiko vastaaja toimia poikkeustilanteessa 

itse oikein ja ylläpidettiinkö kykyä toimia ko. tilanteissa säännöllisesti. Kykyä tarkkailla arvi-

oitiin kysymällä ovatko turvallisuutta arvioivat mittarit johdonmukaisia ja arvioidaanko tur-

vallisuutta sen mukaa mitä on tapahtunut, tai sen mukaan mitä ehkä tulee tapahtumaan. 

Kysyttiin myös tietääkö vastaaja kuka turvallisuutta arvioi yrityksessä. Kykyä oppia arvioitiin 

kysymällä, opitaanko yrityksessä virheistä tai onnistumisista. Onko uuden oppiselle riittävät 

resurssit ja tapahtuuko uuden oppimista yrityksessä koko ajan. Kykyä ennakoida arvioitiin 

kysymyksillä siitä, mietitäänkö yrityksessä tulevaisuuden uhkia tai mahdollisuuksia: Onko 

kuva tulevaisuudesta olemassa ja onko se viestitty henkilöstölle, sekä kannustetaanko hen-

kilöstöä miettimään tulevaisuutta. Kuva 15. Havainnollistaa Safety II mittarin rakenteen.  

 

 

Kuva 15. Safety II kysymykset (mukaillen Hollnagel 2018) 
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Tietojohtamisen käytänteistä oli jo olemassa tutkimusta, johon tämän tutkimuksen osalta 

voitiin tukeutua. Tietojohtamisen käytänteiden merkitystä yrityksen suorituskyvylle on ar-

vioitu mm. Andreevan ja Kiannon (2012) toimesta. Vielä pidemmälle tietojohtamisen käy-

tänteiden mittaamisessa ja arvioinnissa on menty Hussingin ja kumppanien tutkimuksissa 

(2015; 2017). Hussingin mittarit kymmenen tietojohtamisen käytänteen arvioimiseksi otet-

tiin tämänkin tutkimuksen pohjaksi. Ainoastaan yksi käytänne, tiedon suojaaminen, tipu-

tettiin pois. Tämä perusteltiin tiedon suojaamisen merkityksen vähäisyydellä lennonjohto-

työssä. Kaikki työtä koskevat määräykset ja ohjeistukset johtavat tiettyihin kansainvälisiin 

sopimuksiin ja sääntelyyn, jotka ovat samat kaikkialla. Vaikka työhön liittyvää arvokastakin 

tietoa voi syntyä ja siten myös tarvetta suojata sitä, arveltiin yhden suojaamista koskevan 

mittarin aiheuttavan sekaannusta vastaajissa, joille asia oli uusi, koska samalla kysyttiin 

useita tiedon jakamiseen liittyviä kysymyksiä. Alkuperäiset viisiportaiselle Likert-asteikolle 

laaditut kysymykset muutettiin arvioitaviksi seitsemän portaisella asteikolla. Tietojohtami-

sen käytänteitä tutkittiin siis samoilla mittareilla kuin Hussingin ja kumppanien (2017) tut-

kimuksessa. Mittarin osa-alueet olivat johtamistyö(KMLEAD), tiedon ja osaamisen strategi-

nen johtaminen(STRATKM), tietoon perustuva rekrytointi(HRMREC), tietoperustainen kou-

lutus ja kehittäminen(HRMTD), tietoperustainen suorituskykyarviointi(HRMPAPP), tietope-

rustainen palkitseminen(HRMCOMP), oppimiskäytännöt(LRNMECH), IT-käytän-

teet(ITPRACT) ja työn organisointi(WORKORG). Kuvassa 16. on esitetty tietojohtamisen 

käytänteiden(KMP) mittarin osat ja kysymysten määrät. 

 

 

Kuva 16. Tietojohtamisen käytänteitä (KMP) mittavat osa-alueet 



52 

 

 

Tutkittavia aiheita koskevia kysymyksiä tuli yhteensä 96 kappaletta. Lisäksi vastaajat jaet-

tiin työskentely-yksikön mukaan kolmeen osaan: aluelennonjohto, Helsinki-Vantaan len-

nonjohto ja muut suomen lennonjohtoyksiköt. Tätä jaottelua ei hyödynnetty tässä tutki-

muksessa, vaan se tehtiin helpottamaan kohdeyrityksen mahdollisia omia analyysejä tulok-

sista. Kysely toteutettiin anonyyminä verkkokyselynä, jossa vastaajat saivat yleisen vastaus-

linkin sähköpostiinsa. Tarkempaa demografista jaottelua vältettiin, silla vastauskynnys ha-

luttiin pitää mahdollisimman matalana. Lisäksi haluttiin välttää tämän kyselyn sekoittumi-

nen esimiesarviointikyselyihin ja samaan aikaan osuneeseen strategiakyselyyn. Kysymykset 

löytyvät liitteenä 5. 

 

Vastaajat saivat sähköposteihinsa ensimmäisen tiedotteen kyselystä viikko ennen kyselyä. 

Tiedotteessa kerrottiin lyhyesti tutkimuksesta, sekä avattiin lyhyesti tutkittavat käsitteet. 

Tähän ensitiedotteeseen liitettiin myös testilinkki, jonka avulla tutustuttiin Webropol-jär-

jestelmään ja testattiin sitä. Testilinkki osoittautui tarpeelliseksi, sillä sen avulla paljastui 

puutteita sähköpostiosoitteissa ja ne onnistuttiin korjaamaan ennen varsinaista kyselyä. Il-

man tämän virheen huomaamista kysely ei olisi tavoittanut koko kohderyhmää. Kohderyh-

män tarkkaa määrää ei pystytä vahvistamaan, koska kyselylinkit lähetettiin yksikkökohtais-

ten osoitteiden avulla. Suullisten kyselyiden perusteella kaikki yksiköt, joissa n. 270 lennon-

johtajaa työskentelevät, onnistuttiin tavoittamaan. Vastaajia houkuteltiin lisäksi vapaaeh-

toisella arvonnalla, jossa palkinnoiksi oli yksiköiden kahvikerhoille suunnattuja tuotepaket-

teja. Tavoitteeksi asetettiin 100 vastauksen saaminen. Varsinainen kysely oli auki kaksi viik-

koa. Sähköpostit vastaajille lähtivät kyselyn auetessa ja lisäksi lähetettiin muistutus ensim-

mäisen viikon jälkeen. Kahdessa viikossa vastauksia saatiin yhteensä 90 kappaletta. 

 

6.3. Aineiston käsittely ja analysointi 

Kyselyn sulkeuduttua kaikki 90 vastausta käytiin läpi. Neljä vastauksista oli puutteellisia. 

Näistä kahdesta puuttui vain yksi vastaus ja ne päätettiin korvata kyseisen kysymyksen vas-

tausten keskiarvolla, jolloin tulos ei vääristynyt. Kahdesta muusta vastauksesta puuttui  
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useita vastauksia ilmeisesti teknisistä syistä ja nämä kaksi vastausta päätettiin hylätä. Ana-

lysoitavaksi jäi 88 vastausta. Jos vertailulukuna käytetään 270 lennonjohtajaa, saadaan vas-

tausprosentiksi 32,5%. Analyyseissä käytettiin Stata/SE ohjelmiston versiota 16. 

 

Varsinaisena pääanalyysimenetelmänä käytettiin regressioanalyysiä. Regressioanalyysin 

avulla oli mahdollista tutkia usean selittävän muuttujan vaikutusta yhteen selitettävään 

muuttujaan. Tässä tutkimuksessa regressioanalyysiä käytettiin ns. eksploratiivisessä mie-

lessä, eli etsittiin laajan muuttujajoukon keskeltä niitä tekijöitä, joilla pystytään selittämään 

jotakin tutkimuksen aiheena ollutta muuttujaa. Muuttujien oletettiin olevan normaalisti ja-

kautuneita jokaiselle muuttujalle suoritetun graafisen tarkastelun perusteella. (Metsä-

muuronen 2009, 1323) 

 

Ennen varsinaista vastausten analysointia suunnattiin muutama TRM kysymys uudelleen, 

koska alkuperäiset kysymykset olivat ilmaistu negaation kautta. Tämän jälkeen oli mahdol-

lista laskea summamuuttujat kaikille kysymysryhmille. Taulukosta 1. tarkastamalla ilmenee 

keskiarvot ja keskihajonta kaikille kysymysryhmille. Taulukosta voidaan havaita TRM:n 

osalta huomattavasti pienempi keskihajonta, kuin Safety II tai KMP osalta. Tätä selittänee 

se, että TRM oli vastaajajoukolle ennestään tutumpi aihe verrattuna muihin kyselyn osa-

alueisiin. 
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Taulukko 1 Keskiarvot ja keskihajonta 

 

 

Vastausaineiston valmistelun jälkeen siirryttiin analysoimaan materiaalia tutkimushypo-

teesien pohjalta. Viitekehyksen luomisen yhteydessä muodostettiin kolme hypoteesia, joi-

den avulla oli tarkoitus etsiä vastausta tutkimuskysymyksiin. 

Voiko TRM, turvallisuusjohtaminen ja tietojohtamisen käytänteet muo-

dostaa yhdessä turvallisuuskriittiselle alalle soveltuvan johtamismallin?   

Sekä seuraaviin alakysymyksiin:  

Onko tutkittavien menetelmien välillä ristiriitaisuuksia, jotka estävät nii-

den soveltamisen yhdessä? 

Onko tutkittavien menetelmien välillä yhtäläisyyksiä, jotka tukevat mallien käyttöä 

yhdessä? 
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TRM ja Safety II suhdetta tutkittiin seuraavan tutkimushypoteesin avulla: 

H1: TRM menetelmän soveltamisella on vaikutusta Safety II turvallisuusjohtamiseen 

Tietojohtamisen käytänteiden vaikutusta Team Resource Managementiin ja Safety II tur-

vallisuusjohtamiseen tutkittiin hypoteesien H2, H3 ja H4 avulla: 

H2: Tietojohtamisen käytänteiden käytöllä on vaikutus Safety II turvallisuusjohtami-

seen  

H3: Tietojohtamisen käytänteiden käytöllä on vaikutus TRM menetelmän sovelta-

miseen. 

H4: Tietojohtamisen käytänteillä on vaikutusta TRM:n kautta Safety II turvallisuus-

johtamiseen 

 

Analyysi aloitettiin TRM:n ja Safety II suhdetta tutkimalla. Ensin tutkittiin ryhmien välisiä 

korrelaatioita Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Spearmanin korrelaatiokerroin so-

pii käytettäväksi muuttujille, jotka ovat vähintäänkin järjestysasteikollisia (Metsämuuronen 

2009). Taulukossa 2 nähdään saadut korrelaatiokertoimet ja p-arvot. Mukaan jatkotarkas-

teluun valitaan korrelaatiokertoimet joiden r > 0,30 ja p < 0,05. Näiden arvojen voidaan 

katsoa eroavan nollasta tilastollisesti merkitsevästi (Metsämuuronen 2009, 371). Mukaan 

valituista korrelaatioista rakennettiin malli, jolla tutkittiin TRM:n osien selitysosuutta Safety 

II osiin. 
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Taulukko 2 Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet TRM ja Safety II välillä 

  

 

Mallien selitysosuus arvioidaan lineaarisen regression avulla. Lineaarisella regressiolla py-

ritään löytämään ne muuttujat, jotka parhaiten selittävät TRM:n vaikutusta Safety II:n. Li-

neaarisessa regressiossa selittävien muuttujien pitäisi korreloida kohtuullisesti selitettävän 

muuttujan kanssa, muttei liian voimakkaasti toistensa kanssa (Metsämuuronen 2009). Tä-

män vuoksi malleista tiputetaan mahdolliset huonommat selittävät muuttujat pois ja malli 

testataan uudestaan ilman niitä. Mallien hyvyyttä arvioidaan b-kerrointen t-testillä. Kun b-

kertoimen t-arvo > 2 ja merkitsevyys p < 0,05 selittävät muuttujat voidaan katsoa luotetta-

vaksi selittäjäksi (Metsämuuronen 2009). TRM osa-alueiden vaikutus Safety II ja niihin liit-

tyvät regressiotaulukot löytyvät liitteenä 1. Kuvassa 17. on esitetty TRM:n eri selittävien 

muuttujien vaikutus Safety II selitettäviin muuttujiin. Muuttujien kyky tarkkailla (POTMON) 

ja kyky oppia (POTLEARN) kohdalla kuvasta havaitaan mallin korjaaminen yhden muuttujan 

poistamisella. 
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Kuva 17. TRM vaikutus Safety II 

 

Arvioitaessa saatuja tuloksia hypoteesin H1 suhteen voidaan todeta seuraavaa: 

H1: TRM menetelmän soveltamisella on vaikutusta Safety II turvallisuusjohtamiseen 

H1 säilyy voimassa, vaikka vaikutusta voikin pitää varsin vähäisenä. 

 

Toisessa vaiheessa tutkittiin tietojohtamisen käytänteiden vaikutusta Safety II ja TRM:n 

erikseen. Tässä vaiheessa korreloivia muuttujia tuli esiin huomattavasti enemmän ja oli 

otettava huomioon, että otoskoon on oltava 50 + 8 kertaa selitettävien määrä silloin, kun 

selvitetään multippelikorrelaatioita (Green 1991). 90 otoskoolla, josta pystyttiin hyödyntä-

mään 88, päästään siis melko tarkkaan 5 selittävän muuttujan malliin (50 + 8 x 5 = 90).  
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Seuraavaksi tutkittiin tietojohtamisen käytänteiden vaikutus Safety II osiin. Jälleen mukaan 

valittiin viisi vahvinta korrelaatiota (Green 1991). Malleja parannettiin tiputtamalla keske-

nään korreloivia selittäviä muuttujia pois. Lopuksi löydettiin kyvylle reagoida (POTRESP) 

kaksi selittävää muuttujaa tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen (STRATKM) ja oppi-

miskäytännöt (LRNMEC). Nämä kaksi muuttujaa saavuttavat 39% selitysasteen suhteessa 

kykyyn reagoida (POTRESP). Kykyä tarkkailla (POTMON) selitettiin myös viiden muuttujan 

avulla. Näistä kolme tiputettiin pois ja jäljelle jäivät tiedon ja osaamisen strateginen johta-

minen (STRATKM) ja IT-käytännöt (ITPRACT). Nämä kaksi muuttujaa saavuttivat 55% seli-

tysasteen suhteessa kykyyn tarkkailla (POTMON). Kykyä oppia selittäviksi muuttujiksi pää-

tyivät jälleen aluksi viisi vahvinta korrelaatiota, joista työn organisointi (WORKORG) tipu-

tettiin pois. Lopulliseen malliin jäivät esimiestyö (KMLEAD), tiedon ja osaamisen strategi-

nen johtaminen (STRATKM), tietoon perustuva palkitseminen (HRMCOMP) ja oppimiskäy-

tännöt (LRNMEC). Nämä muuttujat saavuttivat 63% selitysasteen suhteessa kykyyn oppia 

(POTLEARN). Viimeisenä tutkittiin kykyä ennakoida viidellä selittävällä muuttujalla, joista 

kasi tiputettiin pois malliin sopimattomina. Kolme jäljelle jäänyttä tiedon ja osaamisen stra-

teginen johtaminen (STRATKM), IT-käytännöt (ITPRACT) ja työn organisointi (WORKORG) 

saavuttivat 69% selitysasteen suhteessa kykyyn ennakoida (POTMON). Liitteestä 3. löytyvät 

testit, jotka on esitetty alla kuvassa 18. 
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Kuva 18. Tietojohtamisen käytänteiden vaikutus Safety II:n 

 

Kuvassa 19. on esitetty tietojohtamisen käytänteet, jotka korreloivat TRM osien kanssa. 

Stressinhallintaan (STRMNGT) näyttäisi olevan vaikutusta oppimismekanismeilla (LRNMEC) 

ja esimiestyöllä (KMLEAD). Esimiestyö ei kuitenkaan täytä kriteereitä, jolloin tarkastellaan 

vielä pelkästään oppimismekanismeja selittävänä tekijänä, jolloin päästään 14% selitysas-

teeseen. Inhimillisen virheen ja turvallisuuden mittari (HUMSAF) saa korrelaatioiden perus-

teella 7 selittävää muuttujaa. Näistä kuitenkin kaksi heikointa korrelaatioita jätetään pois 

edellä mainitun Greenin (1991) mallin mukaan. Regressioanalyysin jälkeen muut kuin esi-

miestyö on tiputettava pois, jolloin pelkän esimiestyön kanssa päästään 35% selitysastee-

seen tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Spearmanin korrelaatiokerroinmatriisi ja regressio-

taulukko tietojohtamisen käytänteiden vaikutuksesta TRM:n liittenä 2. 
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Kuva 19. Tietojohtamisen käytänteiden vaikutus TRM:n 

 

Lopuksi tutkittiin tietojohtamisen käytänteiden vaikutusta Safety II:n ns. interaktiotermin 

avulla. Interaktiotermin avulla voidaan tutkia kolmannen muuttujan yhdysvaikutusta kah-

den muuttujan väliseen suhteeseen. Kaikista kolmesta tutkittavasta aiheesta laskettiin 

summamuuttujat TRM, Safety II ja KMP. Näitä arvojen välistä regressiota analysoitiin ra-

kentamalla mukaan interaktiotermi KMPxTRM. Kun haluttiin tutkia tietojohtamisen käytän-

teiden vaikutusta Safety II:n, mukaan otettiin selittäväksi muuttujaksi KMP, sekä lisäksi in-

teraktiotermi KMPxTRM, jonka avulla tarkastettiin, onko KMP:llä yhdysvaikutusta Safety 

II:n myös TRM:n kautta. Suoritetut testit löytyvät liitteestä 4. Kuva 20 havainnollistaa teh-

dyt tarkastelut. (Metsämuuronen 2009, 1209) 

 

Kuva 20. Regressioanalyysi interaktiotermin kanssa 
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Koska interaktio ei ollut mallissa merkitsevä, vahvisti se osaltaan aikaisemmin tarkasteltu-

jen päävaikutusten merkitsevyyttä. Voitiin siis olettaa, että tietojohtamisen käytänteet se-

littävät pääosin suoraan aikaisemmin testatut selitysasteet TRM ja Safety II osalta. 

 

Arvioitaessa saatuja tuloksia hypoteesien H2, H3 ja H4 suhteen, voidaan todeta seuraavaa: 

 

H2: Tietojohtamisen käytänteiden käytöllä on vaikutus Safety II turvallisuusjohtami-

seen 

H2 säilyy voimassa, ja vaikutusta voi kohtuullisena. 

H3: Tietojohtamisen käytänteiden käytöllä on vaikutus TRM menetelmän sovelta-

miseen 

H3 säilyy voimassa, vaikka vaikutusta voikin pitää varsin vähäisenä. 

H4: Tietojohtamisen käytänteillä on vaikutusta TRM:n kautta Safety II turvallisuus-

johtamiseen 

H4 ei säily voimassa. 

 

6.4. Empiirisen tutkimusmenetelmän luotettavuus 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin kautta. Relia-

biliteetilla viitataan tutkimuksen toistettavuuteen: Jos tutkimus toistettaisiin samanlaisena 

kuinka samanlaisia tai toisistaan poikkeavia tuloksia saataisiin. Jos tutkimus on reliaabeli, 

tulosten tulisi olla toistettaessa melko samanlaisia. Validiteetti viittaa taas siihen onko tut-

kimuksessa onnistuttu mittaamaan sitä mitä on ollut tarkoitus mitata. (Metsämuuronen 

2009)  
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Tutkimuksen reliabiliteettia ei ollut mahdollista arvioida minkään tilastollisen menetelmän 

kuten toistomittauksen tai rinnakkaismittauksen avulla (Metsämuuronen 2009). Tutkimuk-

sen mittareista TRM ja tietojohtamisen käytänteitä mittaavat osuudet ovat kuitenkin olleet 

käytössä useissa tutkimuksissa ja niiden tulosten perusteella niitä voidaan pitää reliaabe-

leina (EUROCONTROL 2015, Inkinen 2016). Safety II mittarin reliabiliteettia voidaan pitää 

näistä heikoimpana, joskin tutkimuksen tekijä mittarin laatijana uskoo sillä saatavan vas-

taavanlaisia tuloksia toistettaessa kysely. Tapauksessa, jossa kysely toistettaisiin, erityisesti 

tietojohtamisen käytänteiden ja Safety II mittareiden tulokset saattaisivat muuttua kohde-

ryhmän tuntiessa aiheet paremmin. TRM:n osalta tulokset näyttivät asettuvan asteikolla 

varsin lähekkäin aiheen ollessa tutumpi. 

 

Tutkimuksen validiteettia arvioitaessa erityisesti TRM osuutta voi pitää validina, koska ky-

symyksissä kuvattuihin tilanteisiin on helppo samaistua. Safety II kysymykset laadittiin ky-

selyn kohderyhmä mielessä, jolloin niiden muotoiluja voi pitää varsin konkreettisesti ym-

märrettävinä. Tietojohtamisen käytänteitä voi pitää aiheena muita osia vieraampana koh-

deryhmälle, mutta ne ovat silti yleisesti varsin selkeitä ja ymmärrettäviä. Validiteettia arvi-

oitaessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota Safety II ja tietojohtamisen käytänteiden vas-

tausten suurempaan hajontaan TRM mittariin verrattaessa. Kvantitatiivisten analyysien jäl-

keiset tulokset vaikuttavat ymmärrettäviltä ja loogisilta, joten tutkimuksen validiteettia voi-

daan pitää vähintäänkin kohtuullisena. 
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7. Tutkimustulokset 

Tässä luvussa käydään läpi empiirisen tutkimuksen tulokset läpi luvussa viisi muodostetun 

viitekehyksen avulla. Samalla pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin ja arvioidaan viite-

kehyksessä muodostetun johtamismallin käyttökelpoisuutta kohdeyritykselle. 

 

7.1. TRM ja Safety II välinen yhteys 

TRM ja Safety II turvallisuusjohtaminen edustavat tässä tutkimuksessa välineitä, joilla pääs-

tää tavoitteena olevaan korkeaan turvallisuustasoon tai kuten se EU Komission (2011) toi-

mesta määritellään ilmaliikennepalvelun tarjoajan turvallisuustavoitetta vähentää kyseis-

ten palvelujen vaikutusta lento-onnettomuusriskiin niin paljon kuin käytännössä on mah-

dollista. TRM edustaa operatiivista lennonjohtotyötä tekevien lennonjohtajien tapaa työs-

kennellä ryhmässä etulinjan toimijoina suorassa kontaktissa lentäviin asiakkaisiin (Hollna-

gel 2017, EUROCONTROL 2015). Safety II taas määritellään tässä tutkimuksessa yrityksen 

turvallisuusjohtamisen malliksi, joka poikkeamien lisäksi pyrkii löytämään onnistumisia ja 

oppimaan niistä, ennen kuin poikkeamia tapahtuu.  Safety II on takalinjan toimijan johta-

mismalli, jonka avulla tuetaan etulinjan toimijoita ja pyritään pitämään ”työ kuten se suun-

nitellaan” ja ”työ kuten se tehdään” mahdollisimman lähellä toisiaan (Hollnagel 2017, 

Hollnagel 2014). 

 

Tutkimuksen viitekehystä muodostettaessa ohjaavina tekijöinä käytettiin pää-

tutkimuskysymystä: 

Voiko TRM, turvallisuusjohtaminen ja tietojohtamisen käytänteet muo-

dostaa yhdessä turvallisuuskriittiselle alalle soveltuvan johtamismallin?   

Sekä pyrittiin vastaamaan seuraaviin alakysymyksiin:  

Onko tutkittavien menetelmien välillä ristiriitaisuuksia, jotka estävät nii-

den soveltamisen yhdessä? 
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Onko tutkittavien menetelmien välillä yhtäläisyyksiä, jotka tukevat mallien käyttöä 

yhdessä? 

Erityisesti alakysymyksiin vastaamiseksi muodostettiin tutkimushypotesi H1: TRM menetel-

män soveltamisella on vaikutusta Safety II turvallisuusjohtamiseen, joka näkyy alla kuvassa 

21. TRM ja Safety II välisiä korrelaatioita ja lineaarista regressiota tutkimalla voidaan hakea 

vastauksia tutkimuskysymyksen alakysymyksiin. 

 

 

Kuva 21. TRM ja Safety II välinen suhde 

 

TRM ja Safety II mittarien kaikki keskinäiset korrelaatiot olivat positiivisia, jonka perusteella 

voidaan päätellä, ettei jonkin osa-alueen asenteiden tai tulosten paraneminen huononna 

vastaavasti toisen osa-alueen tuloksia. Pelkkiä korrelaatioita tutkimalla ei vielä kuitenkaan 

voi sanoa mitään siitä, kuinka suuri vaikutus malleilla on toisiinsa. Tätä arviointia varten 

rakennettujen mallien ja suoritettujen regressioanalyysien perusteella voidaan sanoa, että 
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tietyt TRM ja Safety II osat selittävät toisiaan, vaikkakin varsin pienillä selitysasteilla. Alla 

kuvassa 22. on havainnollistettu löytyneitä korrelaatioita ja niiden selitysasteita prosent-

teina TRM ja Safety II välillä. TRM osa-alueista Safety II osia selittävät tilastollisesti mer-

kittävällä tavalla, vaikkakin vaatimattomalla selitysasteella Inhimillisen virheen ja turval-

lisuuden osa, sekä stressihallinnan osa. Vaikutusten ymmärtämiseksi on syytä kerrata mitä 

näillä kyseisillä mittareilla mitattiin. Inhimillisen virheen ja turvallisuuden osalta arvioitiin 

omaan ja ryhmän toimintaan luottamisen lisäksi mm. raportointialttiutta turvallisuusasi-

oista, sekä johdon asenteita turvallisuuteen (Eurocontrol 1999). Erityisesti linkki johdon ja 

työntekijöiden asenteissa turvallisuuteen tekee tämän yhteyden mielenkiitoiseksi tutki-

muksen viitekehyksessä. Stressinhallinnan osalta arvioitiin pääosin omaa ja työtovereiden 

kykyä hallita stressiä, mutta myös tyytyväisyyttä työhön. Hyvän stressinhallinnan merkitys 

kykyyn reagoida ja kykyyn tarkkailla on helppo ymmärtää. Kysymyksissä TRM kysymykset 

tosin koskivat yksilöiden asenteita omaan tekemiseen, kun taas Safety II mittarit arvioivat 

yksilön mielipiteitä organisaatiota kohtaan (Eurocontrol 1999, Hollnagel 2018).  

 

 

Kuva 22. TRM ja Safety II väliset selitysasteet 
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Vaikka selitysasteet ovat varsin pieniä, on tuloksista löydettävissä loogisuuksia. Jos Safety 

II yhtenä tavoitteena on luoda resilientti organisaatio, joka pystyy mukautumaan muuttu-

viin tilanteisiin ja olosuhteisiin on TRM:n tukeva vaikutus ymmärrettävä (Hollnagel 2018). 

Woods ym. (2017) korostavat myös muutoksen tarvetta reaktiivisesta turvallisuudesta 

proaktiiviseen, jossa joustavuutta kehitetään tietoisesti toimintaa ja toimintaympäristöä 

tarkkailemalla, jolloin täydellisten yllätysten todennäköisyys pienenee.  

 

Tulosten tarkemman tulkinnan avuksi olisi vastaavaan tutkimukseen sisällytettävä myös 

pienen avainryhmän kvalitatiivinen haastattelu, jonka avulla saataisiin tarkempi kuva, 

kuinka kysymykset on kohderyhmässä ymmärretty. Tällä tavoin ei oltaisi pelkän kvantitatii-

visen analyysin varassa, jonka luotettavuus perustuu mittarien, eli kysymysten hyvyyteen. 

Tehtyjen analyysien ja aihepiirien kirjallisuuteen perehtymisen perusteella voidaan kuiten-

kin todeta TRM ja Safety II suhteen osalta, ettei menetelmien välillä ole ristiriitaisuuksia, 

jotka estäisivät niiden soveltamisen yhdessä viitekehyksessä. Samoin perustein voidaan to-

deta, että menetelmien välillä on yhtäläisyyksiä, jotka tukevat menetelmien käyttöä yh-

dessä. On kuitenkin mainittava, etteivät löydetyt selitysasteet tutkittavien menetelmien 

välillä olleet kovin suuria, vaikka ne tilastollisesti olivat merkittäviä. 

 

7.2. Tietojohtamisen käytänteet viitekehyksessä 

Tietojohtamisen käytänteiden vaikutusta tutkittiin sekä suhteessa TRM:n, että Safety II:n. 

Alla olevassa kuvassa 23. havainnollistetaan tietojohtamisen käytänteiden osuus viiteke-

hyksessä suhteessa Safety II:n ja TRM:n. Tietojohtamisen käytänteet ovat Andreevan ja 

Kiannon (2012) mukaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan johtaa aineettomasta 

pääomasta kilpailuetua. Tässä tutkimuksessa aineettomana pääomana voidaan ymmärtää 

kohdeyrityksen turvallisuuteen liittyvä tietopääoma. Tätä turvallisuustietoa on mahdollista 

käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi. 
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Kuva 23. Tietojohtamisen käytänteiden vaikutus Safety II:n ja TRM:n 

 

Tutkimuksessa tietojohtamisen käytänteillä arvioitiin olevan vaikutusta sekä Safety II tur-

vallisuusjohtamiseen, että TRM-menetelmän käyttöön seuraavien tutkimushypoteesien 

mukaisesti: H2: Tietojohtamisen käytänteiden käytöllä on vaikutus TRM menetelmän sovel-

tamiseen, H3: Tietojohtamisen käytänteiden käytöllä on vaikutus Safety II turvallisuusjoh-

tamiseen. Hussingin ym. (2017) mukaan tietojohtamisen käytänteiden avulla johdetaan 

sekä tietoresursseja, että tietoprosesseja ja luodaan organisatorisia hyötyjä. Tällaisina hyö-

tyinä kohdeyrityksessä voidaan mainita erilaisten poikkeamaraporttien lisäksi kehitysehdo-

tukset mm. työmenetelmien, konseptien tai oppimisen edistämiseksi. Lisäksi turvallisuu-

teen liittyvän tiedon prosessointi ja tiedon hyödyntäminen johtamisessa voidaan katsoa 

selkeäksi tietojohtamisen käytänteiden hyödyntämiseksi. 
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Tutkimushypoteesi H2 tietojohtamisen käytänteiden vaikutuksista Safety II turvallisuusjoh-

tamiseen tarjosi tutkimuksen mielenkiintoisimmat tulokset. KMP ja Safety II korrelaatiot 

olivat selkeitä ja positiivisia ja niistä muodostetuilla malleilla löydettiin useita Safety II selit-

täviä tietojohtamisen käytänteitä. Kuvassa 24. on esitetty KMP vaikutukset sekä Safety II, 

että TRM:n. Käsitellään ensin vaikutusta Safety II:n. 

 

 

Kuva 24. Tietojohtamisen köytänteiden vaikutus TRM-, ja Safety II-menetelmiin 

 

Kaikkia neljää Safety II mittaria kohden löytyi selittäviä tietojohtamisen käytäntöjä. Kykyä 

reagoida selittivät vahvimmin tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen, sekä oppimis-

mekanismit. Tiedon ja osaamisen strategisen johtamisen mittarilla arvioitiin strategiaa sen 

mukaan, miten se ottaa tiedon ja osaamisen huomioon mm. sen kehittämisen, vertaamisen 

tai siirtämisen osalta. Yhteys tiedon ja osaamisen strategisen johtamisen ja kyvyn reagoida 
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välillä vaikuttaa loogiselta. Jos ajatellaan tiedon ja osaamisen olevan keskeisessä roolissa 

organisaatiossa, se voi myös parantaa organisaation kykyä reagoida erilaisiin vastaan tule-

viin tilanteisiin. Organisaation reaktio voi syntyä esimerkiksi kyvystä tarkkailla syötteitä ti-

lanteessa, jossa olosuhteet muuttuvat. Reaktio voi olla ennalta kuvattu toimintamalli tai 

henkilöstön kyseiseen tilanteeseen keksimä toimintamalli (Hollnagel 2018). Molemmissa 

tapauksissa on kuitenkin tärkeää, että reaktio perustuu tietoon ja osaamiseen, oli malli sii-

ten valmiiksi luotu tai tilanteen pakottama reagointi. Samalla tavoin voi tulkita oppimisme-

kanismien selittävän yhteyden kykyyn reagoida. Jos yrityksellä on kyky siirtää tietoa koke-

neilta työntekijöiltä nuoremmille, kyky kerätä parhaita käytäntöjä ja oppimiskokemuksia, 

sekä hyödyntää niitä, on organisaatiolla myös parempi kyky reagoida näiden parhaiden käy-

täntöjen avulla (Inkinen, Kianto et al. 2015, Hollnagel 2018). Kyky kerätä ja hyödyntää par-

haita käytäntöjä myös vähentää ristiriitaa ”työn kuten se suunnitellaan” ja ”työn kuten se 

tehdään” välillä, sillä tällaisessa organisaatiossa sen eri osilla on yhtenäinen näkemys työ-

tavoista (Hollnagel 2017). Tiedon ja osaamisen strategisella johtamisella, sekä oppimis-

mekanismeilla oli yhdessä 39% selitysaste kykyyn reagoida.  

 

Kykyä tarkkailla mallissa selittivät parhaiten tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen, 

sekä IT-käytännöt. Tarkkailua voidaan tehdä organisaation sisällä omaa toimintaa seuraten, 

sekä organisaation ulkopuolella toimintaympäristöä tarkkaillen. Kyvyn tarkkailla merkitys 

voidaan esittää yksinkertaistuksella; ilman kykyä tarkkailla kaikki tapahtumat tulevat orga-

nisaatiolle yllätyksenä (Hollnagel 2018). Tutkimuksen kohdeyrityksen toimialalla lennon-

varmistuksessa, yllätyksiä halutaan mahdollisimman vähän, jolloin kyky tarkkailla omia ja 

toimintaympäristön tapahtumia korostuu. Käytännön esimerkkeinä voidaan mainita sää-

ennustusten tarkkailu ja päivittäisten odotettavissa olevien liikennemäärien tarkkailu 

omista tietojärjestelmistä. Kun ristiriita voimakkaan odotettavissa olevan lumisateen ja 

suuren liikennemäärän kohdalla havaitaan ajoissa, on reagointi mahdollista ja lentojen 

määrää voidaan rajoittaa, tai niitä voidaan viivästyttää, jotta kiitoteiltä ehditään myös pois-

tamaan lunta. Esimerkin valossa on ymmärrettävää, että myös IT-käytännöt osoittautuivat 

tutkimuksessa selittämään kykyä tarkkailla. IT-käytäntöjen osalta mitattiin tiedon teho-

kasta etsimistä ja löytämistä, hyödyntämistä sisäisesti ja ulkopuolisten sidosryhmien 
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kanssa, sekä tiedon käyttämistä parempien päätöksien tekemiseksi (Inkinen, Kianto et al. 

2015). Sääesimerkissä ulkopuolisia sidosryhmiä lentoyhtiöiden lisäksi ovat sääpalvelua 

tuottava organisaatio, liikennevirtoja Euroopassa koordinoiva Eurocontrol, sekä lentoase-

man kunnossapito, jonka vastuulla on kiitoteiden lumen poisto. Tiedon ja osaamisen stra-

teginen johtaminen, sekä IT-käytännöt yhdessä antavat 55% selitysasteen kyvylle tark-

kailla. 

 

Kolmantena Safety II osana tarkastellaan kykyä oppia. Mallissa kykyä oppia selittävät esi-

miestyö, tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen, tietoon perustuva palkitseminen ja 

oppimismekanismit. Esimiestyön mittarilla arvioitiin tässä tutkimuksessa varsin laajasti esi-

miesten suhtautumista tietoon, sen liikkumiseen, päivittämiseen ja kyseenalaistamiseen 

organisaatiossa sekä suhtautumista työntekijöiltä tuleviin ideoihin (Inkinen, Kianto et al. 

2015). Esimiestyö sisältää paljon kanssakäymistä henkilöstön kanssa, mitä pidetään tieto-

johtamisen parissa oleellisena elementtinä oppimiselle (Nonaka, Takeuchi 1995, McElroy 

2002). Esimiehillä on mahdollisuus omalla esimerkillään ja organisaatiota kehittämällä li-

sätä oppimista tukevia rakenteita. Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedonluomisen prosessi-

mallissa hiljaisen tiedon siirtäminen sosiaalisessa kanssakäymisessä on oleellinen osa pro-

sessia, jossa tieto muuttuu käyttökelpoiseen muotoon koko organisaatiolle. Aikaisempaan 

tutkimukseen peilaten esimiestyön yhteys kykyyn oppia vaikuttaa varsin uskottavalta. 

 

Tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen korosti tiedon ja osaamisen merkitystä orga-

nisaation menestykselle (Hussinki, Ritala et al. 2017). Kyky oppia on Hollnagelin (2018) mu-

kaan seurausta kyvystä reagoida. Huolimatta siitä onko reagointi ollut onnistunutta vai ei, 

voi rektiosta kuitenkin oppia. Kun tietoa arvostetaan, sitä halutaan myös hyödyntää. Ja jos 

tietoa halutaan hyödyntää, siihen yleensä tarvitaan ihmisiä. Tämän valossa on ymmärret-

tävää, että myös oppimiskäytännöt selittävät kykyä oppia. Tietojohtamisen käytänteistä 

oppimismekanismit pyrkivät keräämään, siirtämään ja hyödyntämään tietoa (Inkinen 

2016). Oppiminen siten kuten Hollnagel (2018) sen ymmärtää kykynä oppia vaatii aikaa. 

Aikaa vaaditaan koska tietoa pitää jäsentää ja analysoida, ennen kuin sitä voidaan jakaa 
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eteenpäin. Pelkkä kokemuksien listaaminen tai poikkeamaraporttien täyttäminen ei vielä 

ole oppimista, ainakaan koko organisaation osalta. Oppimisen osalta on syytä todeta, että 

kyselytutkimuksessa termit ja käsitteet saattavat sekoittua. Lennonjohtotyössä käytetään 

usein englannin kielistä termiä training (harjoittelu), jolla voidaan tarkoittaa peruskoulu-

tusta, kertauskoulutusta tai jatkokoulutusta. Training termi viittaa kuitenkin useimmiten 

itse työn harjoitteluun. Termi learning (oppiminen) voi tarkoittaa myös paljon laajempaa 

oppimista. Se miten kyselyssä oppiminen on ymmärretty, jää selvittämättä. Oppimista on 

kuitenkin tutkittu kohdeyrityksen edeltäjässä vuosina 2004-2008 toteutetulla tutkimuk-

sella. Siinä todettiin tarve lennonjohtajien peruskoulutuksen jälkeisen oppimisen kehittä-

miselle (Teperi, Leppänen 2010). Erityisesti koko organisaation tasolla oppimista tukevaa 

järjestelmää pitäisi suunnitella oppimisen ammattilaisten johdolla, jotta käytettävissä 

oleva tieto saataisiin kaikkien käyttöön tehokkaammin. Kykyä oppia selitti tämän tutkimuk-

sen perusteella myös tietoon perustuva palkitseminen. Kyselyn perusteella tällaisia palkit-

semiskäytäntöjä ei kohdeyrityksessä ole käytössä, mutta analyysin perusteella niille voisi 

olla tarvetta. Käsitellyt neljä tietojohtamisen käytäntöä esimiestyö, tiedon ja osaamisen 

strateginen johtaminen, tietoon perustuva palkitseminen ja oppimismekanismit antoivat 

yhdessä 63% selitysasteen kyvylle oppia. 

 

Neljäntenä Safety II osana tutkittiin tietojohtamisen käytänteiden vaikutusta kykyyn enna-

koida. Verrattuna kykyyn tarkkailla, kyvyn ennakoida voi ymmärtää katsovan pidemmälle 

tulevaisuuteen. Tarkkailulla nähdään konkreettisia tulevia tapahtumia, ennakoinnilla mah-

dollisia kauempana tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia (Hollnagel 2018). Ennakoinnin-

kin tulisi perustua johonkin ja usein yrityksen strategia tai visio voi antaa suuntaviivoja myös 

ennakoinnille. Tutkimuksessa kykyä ennakoida selitti tiedon ja osaamisen strateginen joh-

taminen, IT-käytännöt ja työn organisointi. Tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen on 

ymmärrettävä selittäjä kyvylle ennakoida, strategian asettaessa tulevaisuudessa olevia ta-

voitteita. Selkeästi määritelty tiedon ja osaamisen strategia määrittää myös ennakoinnin 

suuntaviivoja. IT-käytäntöjen voi katsoa tukevan strategiatyötä, jos IT-käytännöt auttavat 

tiedon etsimisessä, jakamisessa ja päätöksenteon tukemisessa. Kyvyn ennakoida voidaan 
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katsoa olevan lähellä kahta resilientin organisaation ominaisuutta; valmiutta ja jousta-

vuutta (Wreathall 2017). Tämän valossa työn organisointi on varmasti uskottava selittäjä, 

sen mittarin arvioidessa mm. työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. 

Hopkinsin (2007) mukaan korkean luotettavuuden organisaatioiden yksi tunnusmerkki, 

matalan hierarkian ja auktoriteetin mahdollistama nopea päätöksenteko on linjassa työn 

organisoinnin vaikutuksen kanssa. Yhdessä tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen, 

IT-käytännöt ja työn organisointi antavat 69% selitysasteen kyvylle ennakoida. 

 

Tietojohtamisen käytäntöjen ja TRM:n välillä selitettäviksi muuttujiksi valikoitui inhimilli-

nen virhe ja turvallisuus, sekä stressinhallinta. Inhimillisen virheen ja turvallisuuden muut-

tujaa selitti tietojohtamisen käytännöistä vain esimiestyö. TRM:n HUMSAF muuttujan arvi-

oidessa mm. raportointiasenteita, turvallisuudesta raportointia esimiehelle ja johdon asen-

teita turvallisuuteen (Eurocontrol 1999). Tietojohtamisen käytänteistä esimiestyö arvioi 

mm. esimiesten vaikutusta tiedon hankintaan, jakamiseen ja kyseenalaistamiseen (Inkinen, 

Kianto et al. 2015). Raportointia voi pitää yhdenlaisena tiedon jakamisena ja esimiestyöllä 

raportointitiedon hyödyntämistä voidaan kehittää. Esimiesten asenteilla turvallisuuteen ja 

raportointiin on suuri vaikutus JUST-kulttuurin luomisessa. Poikkeamia tai virheitä ei saa 

nähdä epäonnistumisina vaan mahdollisuuksina oppia ja kehittyä (Dekker 2009). Rapor-

toinnin ja tiedon liikkumisen kannalta organisaatiossa yhteys esimiestyön ja inhimillisen vir-

heen ja turvallisuuden muuttujan kanssa on looginen. Esimiestyö yksin antaa inhimilliselle 

virheelle ja turvallisuudelle 35% selitysasteen. 

 

Toinen TRM muuttuja, jota yksi tietojohtamisen käytänne selittää on stressinhallinta, selit-

tävänä muuttujanaan oppimismekanismit. Stressinhallinta ymmärretään tässä tutkimuk-

sessa kykynä tunnistaa ja hallita omaa stressiä, sekä kykynä järjestää aikaa eteen tulevien 

tehtävien ja päätösten hoitamiseksi (Eurocontrol 1999). Oppimismekanismit taas siirtävät 

tietoa kokeneemmilta kokemattomammille työntekijöille ja jakavat ja hyödyntävät par-

haita käytäntöjä. Juuri valmiiden kokemukseen perustuvien toimintamallien jakaminen or-

ganisaatiossa voi auttaa yksilöitä hallitsemaan omaan stressiään. Kun joku muu on jo ollut 
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vastaavassa tilanteessa ja kertoo, kuinka siitä selvitään, niin luottamus omaan kykyyn sel-

viytyä kasvaa. Monimutkaisten ongelmatilanteiden ratkaisu ilman kunnollista koulutusta ja 

tukea toimivien työmenetelmien muodossa kasvattaa todennäköisesti stressiä, jolloin 

myös päätöksentekokyky voi heiketä. Päätöksenteko muodostui Lipshitz ym.(2001) mu-

kaan seuraavista osista; valinta olemassa olevista vaihtoehdoista, orientaatio mikä vaihto-

ehdoista pitäisi valita, kattavuus kuinka hyvin päätös vastaa tilanteeseen ja muodostami-

nen, eli päätöksenteon mallintaminen. Oppimismekanismit yksin antavat stressinhallin-

nalle 14% selitysasteen. 

 

7.3. Johtamismallin käyttökelpoisuus 

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa johtamismalli lennonvarmistusyritykseen, jossa ta-

voitteena on korkea turvallisuus. Turvallisuus muodostui tavoitteeksi suoraan EU:n säänte-

lystä ja kohdeyrityksen arvoista(EU komissio 2011). Tätä tavoitetta tukemaan tutkittiin 

TRM:n, Safety II:n ja tietojohtamisen käytänteiden yhdistämistä yhteiseen viitekehykseen. 

Tutkimuksella tutkittiin lennonjohtajien asenteita viitekehyksen osa-alueisiin. Tässä asen-

teiden tutkimuksessa on otettava huomioon, etteivät tutkittavat mallit ole sellaisenaan 

tällä hetkellä käytössä, ja vastaajien ymmärrys mallien teoriasta on ollut vaihtelevaa.  

 

Saatujen tuloksien valossa on nähtävissä, että menetelmät voisivat sopia käytettäväksi yh-

dessä. Yhtenä perusteena voidaan käyttää Peter Druckerin kuuluisaa lausetta ”jos et voi 

mitata sitä, et voi johtaa sitä”. Tämä yleisesti tunnettu johtamisen ajatus, ettei ilmiötä voida 

kehittää tai johtaa, jos sitä ei voida luotettavasti mitata, on varsin laajalti käytössä. Organi-

saatioiden johtajat haluavat siitä, minkälaisia ja minkä suuntaisia ilmiöitä organisaatioissa 

tapahtuu. Tämä tieto mahdollistaa painopisteiden siirrot ja investoinnit haluttuihin asioi-

hin. Tutkimuksessa muodostetun johtamismallin kehittämiselle tässä käytetyt mittarit an-

tavat vähintäänkin hyvän lähtökohdan. Vastaavan kyselyn toistaminen johtamismallin lan-

seeraamisen jälkeen kertoo asenteiden suunnasta, ja mahdollistaa samalla mittareiden hie-
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nosäädön puutteellisuuksien paikantuessa. Kohdeyrityksen tähän mennessä käyttämät esi-

miestyötä ja työilmapiiriä mittaavat tutkimukset eivät suoraan huomioi turvallisuutta koko 

organisaation keskeisenä tavoitteena. 

 

Tutkimusta ohjannut korkean turvallisuuden tavoite jättää huomiotta yrityksessä samaan 

aikaan vaikuttavat muut tavoitteet. Jokaisella yrityksellä on myös muita suorituskykyyn tai 

taloudelliseen tulokseen perustuvia tavoitteita, joita se pyrkii täyttämään. Se jää tutki-

matta, miten tietojohtamisen käytänteet tukevat näitä muita tavoitteita. Nyt löydetyt seli-

tysasteet auttavat turvallisuuden johtamisessa, mutta samoilla käytänteillä voi olla myös 

muita vaikutuksia. Siksi mallin mahdolliseen käytännön testaukseen kannattaa sisällyttää 

kaikki mitatut osa-alueet, eikä vain niitä, joista löydettiin merkittäviä yhteyksiä. Kuvassa 25. 

on esitetty johtamismalli korkean turvallisuuden tavoittelemiseksi. Tässä kuvassa havain-

nollistetaan TRM:n tapahtumista jokaisessa toimivassa lennonjohtoyksikössä. Safety II tur-

vallisuusjohtamista tehdään keskitetymmin ja tietojohtamisen käytänteillä mahdolliste-

taan tiedon liikkuminen ja hyödyntäminen. 
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Kuva 25. Johtamismalli korkean turvallisuuden tavoittelemiseksi huomioiden useat erilliset yksi-

köt. 

 

Kohdeyrityksessä lennonjohtotyötä tekeviä yksiköitä on yhteensä 20. Näistä kaksi henkilös-

tömäärältään suurinta sijaitsevat Vantaalla ja loput ympäri Suomea lentoasemilla. Tämä 

tosiasia tuo omat haasteensa etulinjan toimijoiden kokemuksien ja hyvien käytänteiden ke-

räämiseen ja hyödyntämiseen. Poikkeamaraportointiin ja kehitysehdotuksien tekemiseen 

on sama kaikkialla toimiva järjestelmä. Safety II ja KMP henkeen kuuluva onnistumisten ja 

hyvien käytänteiden kerääminen ja hyödyntäminen vaatisi vielä kehittämistä. Hyvien käy-

tänteiden raportoiminen tai välittäminen tulisi olla mahdollisimman helppoa, ettei se jäisi 

tekemättä liiallisen byrokratian kokemuksen takia. Tämän hyvien käytänteiden siirtämisen 

haasteen ratkaisemisen jälkeen mallilla olisi varmasti annettavaa kohdeyrityksen turvalli-

suustyöhön. 
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8. Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä viimeisessä luvussa pohditaan tutkimuksen tuloksia suhteessa aiempaan tutkimuk-

seen. Koska tutkimus yhdisteli aiemmin itsenäisesti tutkittuja aihepiirejä yhdeksi johtamis-

malliksi, peilataan tätä mallia kokonaisuutena sen osa-alueiden aiempaan tutkimukseen. 

Lopuksi tehdään johtopäätökset tutkimuksen kokonaisuudesta ja ehdotetaan tarpeellisia 

jatkotutkimusaiheita. 

 

8.1. Pohdinta 

Tutkimuksessa muodostettu johtamismalli pohjautuu tutkimukselle kolmesta aihepiiristä; 

TRM, turvallisuusjohtaminen ja tietojohtamisen käytänteet. Idea mallin muodostamiselle 

syntyi tarpeesta soveltaa kapealle toimialalle räätälöityä johtamismallia, jonkin yleisesti 

tunnustetun ja laajasti käytetyn johtamismenetelmän sijaan. Johtamisen yleissivistykseen 

kuuluvia malleja kuten tuloskortti, prosessijohtaminen, laatujohtaminen tai lean-johtami-

nen voidaan myös soveltaa alasta riippumatta ja niihin voidaan sisällyttää tavoitteita myös 

turvallisuudelle.  

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin huomioida turvallisuustyön erilaiset tarpeet organisaation eri 

tasoilla. Samalla tavoin, kuin yrityksen strategia näyttäytyy organisaation eri tasoille sovel-

lettuna hieman erilaiselta, kun ylimmän johdon esittämänä, myös turvallisuustyö konkreti-

soituu mitä lähempänä asiakasta ollaan. Siksi alun perin lentokoneiden ohjaamoissa kehit-

tynyt ja varsin käytännönläheinen menetelmä CRM ja siitä jalostunut TRM valikoitui mu-

kaan malliin (Kanki, Helmreich et al. 2010, Woldring 1999). Hollnagel (2017) kuvasi havain-

nollisesti organisaation eri tasojen turvallisuustyötä kuvaillessaan käsiteet ”työ kuten se 

tehdään” ja ”työ kuten se suunnitellaan”. James Reasonin (1991) esittämät etulinjan ja ta-

kalinjan toimijat tekevät näitä Hollnagelin esittelemiä työn suunnittelua ja suorittamista. 

Koska turvallisuuskriittisellä alalla ristiriita työn suunnittelun ja toteutuksen välillä voi olla 

ongelmallista, täytyy näitä kahta näkökulmaa pyrkiä pitämään mahdollisimman lähellä toi-

siaan. Tähän lähentämistyöhön tietojohtamisella tuntuisi olevan paljon annettavaa. Tiedon 
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siirtyminen ja hyödyntäminen organisaatiossa sai osakseen suurta mielenkiintoa jo 1990-

luvulla (Edvinsson 1997, Nonaka, Takeuchi 1995). Lisää konkretiaa aiheen ympärille on tuo-

nut tutkimus tietojohtamisen käytäntöjen parissa 2010-luvulla. Tietojohtamisen käytän-

teistä on muodostunut tiivis kimppu käytännönläheisiä menetelmiä, joilla yrityksen tietoa 

ja osaamista voidaan jalostaa (Andreeva, Kianto 2012, Kianto, Sáenz et al. 2017, Hussinki, 

Ritala et al. 2017).  

 

Juuri tietojohtamisen käytänteet voisivat antaa käytännön keinot pitää yllä samanlaista ku-

vaa turvallisuustyöstä organisaation eri tasoilla. Kohdeyrityksessä lennonjohtotyötä teh-

dään myös esimiesten toimesta, jolloin tuntuma käytännön töihin säilyy. Samaan aikaan he 

ovat vastuussa myös yrityksen muista tavoitteista, joilla voi olla myös vaikutusta päätök-

sentekoon operatiivisesta työtä tehdessä. Tämä työtapa näyttäytyy matalana hierarkiana 

ja mahdollistaa nopean päätöksenteon. Hopkins (2007) piti tätä yhtenä korkean luotetta-

vuuden organisaation tunnusmerkkinä. Toisaalta TRM näkökulmasta, erityisesti ryhmän jä-

senten roolien kannalta voi olla haasteellista pitää yllä täysin samaa toimintamallia vieressä 

istuvan esimiehen, kuin tavallisen työtoverin kanssa. Erityisesti tässäkin tutkimuksessa mi-

tatut asiat ryhmän toiminnassa, kuten puuttuminen toisen työtapaan ja kommunikaatio tai 

stressinhallinnan osa-alue konfliktien välttäminen voivat olla ristiriidassa keskenään, jos 

vieressä istuu esimies (Eurocontrol 1999). Siksi tiedon liikkumiseen pitää olla muitakin väy-

liä kuin kasvokkain kommunikointi. Tietojohtamisen käytänteistä mm. IT-käytännöillä, op-

pimismekanismeilla ja tietoperustaisella palkitsemisella voidaan mahdollistaa ja kannustaa 

tiedon, osaamisen ja kehitysehdotusten tekeminen. Tutkimuksen empiirisessä osassa to-

dettiin esimiestyön ja oppimismekanismien vaikuttavan TRM:n stressinhallintaan ja inhi-

millisen virheen ja turvallisuuden osa-alueisiin. Tässä kokonaisuudessa, puhuttaessa stres-

sinhallinnasta, esimiestyöstä ja ryhmässä toimimisesta kasvaa myös toimivan ja uskottavan 

JUST-kulttuurin merkitys turvallisuustyölle (Dekker 2009).  
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Tutkimuksen rajaamiseksi johtamismallille valittu tavoite korkeasta turvallisuudesta herät-

tää ajatuksia myös käytännön johtamistyöhön. Korkean luotettavuuden organisaatioiden 

todettiin olevan monesti eristäytyneitä systeemejä, mikä mahdollisti niiden toiminnan va-

paampana ympäröivistä paineista (Haavik, Antonsen et al. 2019). Lentotukialuksen tai ydin-

voimalan osalta eristäytyminen on hyvin fyysistä, mutta mielenkiintoinen kysymys turvalli-

suuden kannalta on, voiko työntekijöille annettavia tavoitteita eristää organisaation muista 

tavoitteista. Toisin sanoen olisiko tutkimuksen teoreettinen johtamismalli käytännössä 

mahdollista toteuttaa niin, että etulinjan toimijoille asetettaisiin ainoastaan turvallisuutta 

koskevia tavoitteita ja heidät eristettäisiin taloudellisista tai suorituskykyyn liittyvistä ta-

voitteista? Nopea pohdinta käytännön työelämästä tuottaa äkkiä tuloksen, ettei organisaa-

tion muista tavoitteista voi täysin eristäytyä, mutta varmasti esimiestyöllä niiden painotuk-

sia voidaan selkiyttää. 

 

Safety II elementin mukaan ottaminen vahvemmin myös käytännön työhön vaikuttaisi pe-

rustellulta. Safety I-aikakauden tyylillä onnettomuuksia ja poikkeamatilanteita tutkimalla 

turvallisuutta on onnistuttu kehittämään huomattavan pitkälle (Kanki, Helmreich et al. 

2010). Tämän hetkisellä ilmailun turvallisuustasolla tuntuu kohtuuttomalta kustannukselta 

kehittää turvallisuutta vain onnettomuuksien kautta. Siksi ajatus, jossa keskitytään onnis-

tumisiin, joita tilastollisesti tapahtuu jatkuvasti, onnettomuuksien ollessa harvinaisia, tun-

tuu järkevältä turvallisuustiedon lähteeltä. Safety II ajattelussa ihmiset nähdään resurssina 

ja asioiden mahdollistajina ennemmin kuin potentiaalisina riskitekijöinä (Hollnagel 2014). 

Tämä sopii yksiin myös tietojohtamisen käytänteiden kanssa, joissa henkilöstöresurssien 

johtamien on suuressa roolissa (Andreeva, Kianto 2012). Henkilöstön näkeminen resurssina 

turvallisuustiedon omistajina, levittäjinä ja hyödyntäjinä voisi nähdä tuovan myös suoritus-

kykyä organisaatiolle, jos palkitseminen ja kehitysmahdollisuudet huomioidaan samalla (In-

kinen, Kianto et al. 2015). Empiirisen osan analyysin mukaan TRM:n käytöllä voidaan lie-

västi selittää Safety II elementtejä. Erityisesti inhimillisen virheen ja turvallisuuden muut-

tuja on mukana selittämässä kaikkia Safety II osia. Tämä on tärkeä linkki siksi, että se sisäl-

tää asenteet raportointia ja johdon suhtautumista turvallisuutta kohtaan (Eurocontrol 
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1999). Vaikka TRM on CRM:n suorana jälkeläisenä Safety I-aikakauden tuote, ei ole nähtä-

vissä esteitä, miksei positiivinenkin turvallisuustieto voisi välittyä menetelmän kautta 

eteenpäin (Woldring 1999).   

 

8.2. Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Tämän tutkimuksen lähtökohdan, turvallisuutta painottavan johtamismallin luomisen ja sii-

hen liittyvien asenteiden tutkimisen jälkeen on aika tiivistää tulokset johtopäätöksiksi esi-

tetyistä tutkimuskysymyksistä. Käydään ensin läpi pääkysymyksen alakysymykset ja ede-

tään sen jälkeen varsinaiseen tutkimuskysymykseen. 

 

Ensimmäinen alakysymys oli: 

Onko tutkittavien menetelmien välillä ristiriitaisuuksia, jotka estävät niiden sovelta-

misen yhdessä? 

 

Tutkittavista menetelmistä TRM ja Safety II ovat jossain määrin sukua toisilleen pyrkiessään 

parempaan turvallisuuteen. TRM kehittää ryhmän toimintaa, kun taas Safety II tähtää koko 

organisaation turvallisuuden johtamiseen (EUROCONTROL 2015, Hollnagel 2018). Tietojoh-

tamisen käytänteet taas pyrkivät johtamaan ja jalostamaan yrityksen aineetonta pääomaa 

kilpailueduksi ja tämän tutkimuksen osalta korkeaksi turvallisuudeksi (Inkinen 2016). Teh-

tyjen analyysien mukaan menetelmistä ei löydy ristiriitaisuuksia, mutta kriittinen lukija voisi 

väittää menetelmien välillä vallitsevan päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi oppiminen toistuu Sa-

fety II:ssa ja tietojohtamisen käytänteissä (Inkinen, Kianto et al. 2015, Hollnagel 2018). Toi-

saalta jos oppiminen nähdään strategisesti tärkeänä asiana, tulee sen läpäistä koko organi-

saatio. Siksi sen rooli tietojohtamisen käytänteenä on enemmänkin toimia konkreettisena 

mallin luojana oppimiselle. Tutkimukseen liittyvän kirjallisuuden ja empiiristen tutkimusten 

mukaan mallien välillä ei näyttäisi olevan niiden yhtäaikaista soveltamista estäviä ristiriitai-

suuksia. 
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Toinen alakysymys oli: 

 Onko tutkittavien menetelmien välillä yhtäläisyyksiä, jotka tukevat mallien käyttöä 

yhdessä? 

Tähän kysymykseen vastattaessa on mainittava edellä esitetyt perusteet TRM:n ja Safety II 

yhtäläisyyksistä turvallisuustavoitteen osalta. Tietojohtamisen käytänteet taas voivat luoda 

kilpailuetua aineettomasta pääomasta. Aineettomana pääomana tässä tutkimuksessa pi-

dettiin turvallisuuteen liittyvää tietoa, jonka käyttöä tietojohtamisen käytänteillä voitaisiin 

parantaa (Inkinen, Kianto et al. 2015). Tehtyjen analyysien perusteella menetelmien yh-

dessä käyttämiselle löytyi tukea. Erityisesti tietojohtamisen käytänteillä oli vaikutusta Sa-

fety II turvallisuusjohtamisen tukemisessa. Mallien väleiltä löydetyt vaikutussuhteet olivat 

loogisia. Kirjallisuuden ja tutkimuksessa suoritetun analyysin perusteella voidaan todeta 

mallien välillä olevan yhtäläisyyksiä, jotka tukevat mallien käyttöä yhdessä. 

 

Päätutkimuskysymys oli seuraava: 

Voiko TRM, turvallisuusjohtaminen ja tietojohtamisen käytänteet muodostaa yh-

dessä turvallisuuskriittiselle alalle soveltuvan johtamismallin? 

 

Edellä käsiteltyjen alakysymysten valossa näyttäisi siltä, että TRM, Safety II turvallisuusjoh-

taminen ja tietojohtamisen käytänteet voivat muodostaa yhdessä johtamismallin. Vaikka 

yhteyksiä ei kaikkien osa-alueiden välillä ollutkaan, ei mitään osa-alueista välttämättä kan-

nata tiputtaa mallista pois. Tutkimuksen rajaaminen pelkästään korkean turvallisuuden ta-

voitteen tarkasteluun saattaa jättää huomiotta muita hyötyjä esimerkiksi tietojohtamisen 

käytänteiden vaikutuksista. Tutkimuksen empiirisen osan tulokset antavat varovaista tukea 

mallin toimivuudelle. Muodostetun johtamismallin avulla kohdeyrityksen olisi mahdollista 

siirtyä reaktiivisen turvallisuusjohtamisen kaudelta kohti proaktiivista turvallisuusjohta-

mista (Hollnagel 2014). Onnistuessaan malli voisi lisätä koko organisaation yhteistä tietoi-

suutta turvallisuusjohtamisen ja sen ydintoimintojen tilasta (Haavik, Antonsen et al. 2019). 

Ihannetilanteessa tavoitteena olisi olla askeleen edellä turvallisuustyössä ja reagoida oikein 
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tulevaisuudessa mahdollisesti vastaan tuleviin tilanteisiin (Woods, Leveson et al. 2017). Li-

säksi malli tarjoaa heti käyttöön mittariston, jota voi pitää kelvollisena versiona jatkokehit-

tämiselle ja seurannalle. 

 

Mahdollisina jatkotutkimusaiheina mallin soveltamisen osalta voi ehdottaa kvalitatiivista 

tutkimusta, jossa pienen ryhmän haastatteluilla selvitettäisiin näkemyksiä tämän tutkimuk-

sen tuloksista. Jo TRM:n edeltäjän CRM:n historia kahden hengen miehistöjen käyttöön 

otosta ilmailussa antaa hyvän perusteen tälle; neljä silmää näkee paremmin kuin kaksi. 

Tämä tutkimus on yhden opiskelijan opinnäyte, eikä siinä varmasti ole pystytty ottamaan 

huomioon kaikkia näkökulmia, ja kun työssä vielä on perehdytty ryhmän työskentelyyn, 

olisi väärin, jos ryhmä ei voisi arvioida myös tuloksia. 

 

Toinen mielenkiintoinen, mutta tästä tutkimuksesta pois rajautunut näkökulma olisi selvit-

tää mitä tapahtuu yritykseen kertyvälle aineettomalle turvallisuuspääomalle ja miten sitä 

voidaan hyödyntää. Jos yritys kehittyy jossain asiassa erittäin hyväksi ja kyseiseen aihepii-

riin liittyvä osaaminen läpäisee koko organisaation, herää ajatus voisiko tämän aihepiirin 

ympärille kehittää palvelutuotteita. Erilaiset konsultointi-, tai koulutuspalvelut olisivat vaih-

toehtoina ilmeisimpiä. 

 



82 

 

 

Lähdeluettelo 

ANDREEVA, T. and KIANTO, A., 2012. Does knowledge management really matter? Linking 

knowledge management practices, competitiveness and economic performance. Journal 

of Knowledge Management, 16(4), pp. 617-636. 

BARNEY, J., 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Man-

agement, 17, pp. 99-120. 

BIRD, F.E. and GERMAIN, G.L., 2004. Practical Loss Control Leadership. 3th edn. ILCI. 

BONTIS, N., 1998. Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and 

models. Management decision, 36, pp. 63-76. 

CROMIE, S. and BOTT, F., 2016. Just culture’s ‘‘line in the sand” is a shifting one; an empir-

ical investigation of culpability determination 

. Safety science, 86, pp. 258-272. 

DAVENPORT, T. and PRUSAK, L., 1998. Learn how valuable knowledge is acquired, cre-

ated, bought and bartered. Australian Library Journal, 47(3), pp. 268-272. 

DEKKER, S., 2017. Malicious Compliance. Hindsight, (25), pp. 8-9. 

DEKKER, S.W.A., 2009. Just culture: who gets to draw the line? Cognition, Technology & 

Work, 11(3), pp. 177-185. 

DEKKER, S.W.A., 2014. The bureaucratization of safety. Safety Science, 70, pp. 348-357. 

DEKKER, S. and BREAKEY, H., 2016. 'Just culture:' Improving safety by achieving substan-

tive, procedural and restorative justice 

. 85, pp. 187-193. 

EDVINSSON, L., 1997. Developing intellectual capital at Skandia. Long Range Planning, 

30(3), pp. 366-373. 



83 

 

 

EDVINSSON, L. and MALONE, M., 1997. Intellectual Capital: Realizing Your Company’s 

True Value by Finding Its Hidden Brainpower. HarperCollins. 

EU KOMISSIO, 2011. KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1035/2011. Asetus 

(EY) edn.  

EUROCONTROL, 2019-last update, SkyBrary Controller Pilot Data Link Communication. 

Available: https://www.skybrary.aero/index.php/Controller_Pilot_Data_Link_Communi-

cations_(CPDLC) [Nov 10, 2019]. 

EUROCONTROL, 2015. EUROCONTROL Guidelines for TRM Good Practices.  

EUROCONTROL, 1999. Team Resource Management Test and Evaluation. Luxenburg: Eu-

rocontrol. 

EUROOPAN UNIONI, 2015. KOMISSION ASETUS (EU) 2015/340.  

FLIN, R., O'CONNOR, P. and MEARNS, K., 2002. Crew resource management: improving 

team work in high reliability industries. Team Performance Management: An International 

Journal, 8(3/4), pp. 68-78. 

GRANT, R.M., 1991. Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Manage-

ment Journal, 17, pp. 109-122. 

GREEN, S.B., 1991. How many subjects does it take to do a regression analysis. Multivari-

ate Behavioral Journal, 26, pp. 449-510. 

GYLES, D. and BEARMAN, C., 2017. Managing safety in the air traffic control terminal air-

space. Cognition, Technology & Work, 19(1), pp. 143-159. 

HAAVIK, T.K., ANTONSEN, S., ROSNESS, R. and HALE, A., 2019. HRO and RE: A pragmatic 

perspective. Safety Science, 117, pp. 479-489. 

HALE, A. and HOVDEN, J., 1998. Management and culture: the third age of safety – A re-

view of approaches to organisational aspects of safety, health and environment, In: A.M. 



84 

 

 

FEYER, ed, Occupational Injury Risk, Prevention And Intervention. Taylor & Francis Group, 

pp. 129-162. 

HEINRICH, H.W., 1931. Industrial Accident Prevention. New York: McGraw-Hill. 

HEISIG, P., 2009. Harmonisation of knowledge management - comparing 160 KM frame-

works around the globe. Journal of Knowledge Management, 13(4), pp. 4-31. 

HELMREICH, R.L., MERRITT, A.C. and WILHELM, J.A., 1999. The Evolution of Crew Re-

source Management Training in Commercial Aviation. The International Journal of Avia-

tion Psychology, 9(1), pp. 19-32. 

HOLLNAGEL, E., 2018. Safety-II in Practice, Developing the Resilience Potentials. 

Routledge. 

HOLLNAGEL, E., 2014. Safety-I and safety-II: The past and future of safety management.  

HOLLNAGEL, E., 2017. Why is work-as-imagined different from work-as- done? Resilient 

Health Care. London: CRC Press, pp. 143-153. 

HOPKINS, A., 2007. The Problem of Defining High Reliability Organisations. Canberra: Fac-

ulty of Arts and National Research Centre for OHS Regulation Australian National Univer-

sity. 

HSU, Y., JERNG, J., CHANG, C., CHEN, L., HSIEH, M., HUANG, S., LIU, Y. and HUNG, K., 2014. 

Integrating team resource management program into staff training improves staff’s per-

ception and patient safety in organ procurement and transplantation: the experience in a 

university-affiliated medical center in Taiwan. BMC Surgery, 14(1), pp. 51. 

HUSSINKI, H., RITALA, P., VANHALA, M. and KIANTO, A., 2017. Intellectual capital, 

knowledge management practices and firm performance. Journal of Intellectual Capital, 

18(4), pp. 904-922. 

ICAO, 2009. Safety Management Manual SMM. Montreal: ICAO. 



85 

 

 

INKINEN, H., 2016. Intellectual capital, knowledge management practices and firm perfor-

mance, Lappeenranta University of Technology. 

INKINEN, H., KIANTO, A. and VANHALA, M., 2015. Knowledge management practices and 

innovation performance in Finland. Baltic Journal of Management, 10(4), pp. 432-455. 

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, (ICAO), 2005. Threat an Error Manage-

ment (TEM) in Air Traffic Control.  

JOINT AUTHORITIES TECHNICAL REVIEW, 2019. Boeing 737 MAX Flight Control System.  

KANKI, B., HELMREICH, R. and ANCA, J., 2010. Crew Resource Management. second edn. 

London: Academic Press. 

KETONEN, O., 1976. Se pyörii sittenkin: tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Helsinki: Wer-

ner Soderstrom. 

KIANTO, A., RITALA, P., SPENDER, J. and VANHALA, M., 2014. The interaction of intellec-

tual capital assets and knowledge management practices in organizational value creation. 

Journal of Intellectual Capital, 15(3), pp. 362-375. 

KIANTO, A., SÁENZ, J. and ARAMBURU, N., 2017. Knowledge-based human resource man-

agement practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research, 81, 

pp. 11-20. 

KIRKPATRICK, D.L., 1976. Training and development handbook. McGraw Hill. 

LIPSHITZ, R., KLEIN, G., ORASANU, J. and SALAS, E., 2001. Taking stock of naturalistic deci-

sion making. Journal of Behavioral Decision Making, 14, pp. 331-352. 

MALLE, B.F., GUGLIELMO, S. and MONROE, A.E., 2014. A Theory of Blame. Psychological 

Inquiry, 25(2), pp. 147-186. 

MCELROY, M.W., 2002. Social innovation capital. Journal of Intellectual Capital, 3(1), pp. 

30-39. 



86 

 

 

METSÄMUURONEN, J., 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä &nbsp;4. 

International Methelp Oy. 

NONAKA, I. and TAKEUCHI, H., 1995. The Knowledge Creating Company: How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press. 

O'CONNOR, P., CAMPBELL, J., NEWON, J., MELTON, J., SALAS, E. and WILSON, K.A., 2008. 

Crew Resource Management Training Effectiveness: A Meta-Analysis and Some Critical 

Needs. The International Journal of Aviation Psychology, 18(4), pp. 353-368. 

POLANYI, M., 1966. The Tacit Dimension. Chigago: The University of Chicago Press. 

REASON, J., 1998. Achieving a safe culture: theory and practice. Work and Stress, 12, pp. 

293-306. 

REASON, J., 1991. Human Error. Cambridge University Press. 

SHERMAN, A., 2014. From Accidents to Zero. The Safety & Health Practitioner, 32. 

SKYBRARY, May 23, 2019-last update, Just Culture 

. Available: https://www.skybrary.aero/index.php/Just_Culture. 

SUBSECRETARÍA DE AVIACIÓN CIVIL, 1978. Collision at Tenerife Airport, on 27 March 

1977.  

TEPERI, A. and LEPPÄNEN, A., 2010. Learning at air navigation 

services after initial training&nbsp; 

. Journal of Workplace Learning, 22(6), pp. 335-359. 

TONTERI, J., 2019. Crew Resource Management ja tietojohtaminen - Johtamismenetel-

mien yhteensovittaminen lennonvarmistusyrityksessä, Lappeenranta University of Tech-

nology. 

UNITED STATES FEDERAL LAW, 1893. US Railroad Safety Appliance Act. United States Fed-

eral Law edn.  



87 

 

 

UTTAL, B., 1983. The corporate culture vultures. Fortune Magazine, , pp. 66-72. 

WEICK, K.E. and SUTCLIFFE, K.M., 2001. Managing the Unexpected: Assuring High Perfor-

mance in an Age of Complexity. Jossey-Bass. 

WOLDRING, M., 1999. Team resource management in European Air Traffic Control. Air & 

Space Europe, 1(1), pp. 81-84. 

WOODS, D.D., LEVESON, N. and HOLLNAGEL, E., 2017. Resilience Engineering: Concepts 

and Precepts. CRC Press. 

WREATHALL, J., 2017. Properties of Resilient Organizations: An Initial View. Resilience En-

gineering, Concepts and Precepts. CRC Press, pp. 239-247. 

ZACK, M.H., 1999. Developing a Knowledge Strategy. California Management Review, 

41(3), pp. 125-145. 

ZWETSLOOT, G., LEKA, S. and KINES, P., 2017. Vision zero: from accident prevention to the 

promotion of health, safety and well-being at work. Policy and Practice in Health and 

Safety, 15(2), pp. 88-100. 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

Liitteet 
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LIITE 2. Korrelaatiot ja regressioanalyysi KMP:n vaikutuksesta TRM:n 
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LIITE 3. Korrelaatio ja regressioanalyysit KMP:n vaikutuksista Safety II:n 

 

 

 



92 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

LIITE 4. Korrelaatio ja regressioanalyysit KMP:n interaktiovaikutuksesta Safety II:n. 

 

 

LIITE 5. Empiirisen osion kysymykset. 

SM=Stress Management(4), TTR=Team work and Team Roles(10), COM=Communica-
tion(8), HES=Human Error&Safety(7), DM=Decision-making(6), SA=Situational 
Awarness(5) 

1. (SM1) Lennonjohtajat jättävät henkilökohtaiset ongelmat taakseen työskennelles-
sään työpisteessä 

2. (TTR2) Automaatio vähentää ryhmän jäsenten tarvetta seurata liikennetilannetta 
tarkasti 

3. (SM3) Saan vähemmän aikaan, jos olen stressaantunut tai väsynyt 
4. (COM4) Ei ole minun tehtäväni antaa lentäjille muita kuin reittiin tai selvityksiin 

liittyviä ohjeita 
5. (TTR5) Ryhmän jäsenet jakavat vastuuta tehtävien priorisoinnista, kun työkuorma 

on suuri 
6. (TTR6) Tehokas ryhmän sisäinen koordinaatio vaatii, että ryhmän jäsenten persoo-

nallisuus otetaan huomioon 
7. (TTR7) Olen haluton olemaan erimieltä esimiesteni kanssa 
8. (HES8) Lennonjohtajien pitäisi olla tietoisia ja huomaavaisia toisen lennonjohtajan 

henkilökohtaisista ongelmista 
9. (TTR9) Työskentelen ympäristössä, jossa ryhmän saavutuksia arvostetaan enem-

män kuin henkilökohtaisia saavutuksiani 
10. (DM10) On helpompi tehdä päätöksiä, kun ensin ottaa vastaan työpisteen 
11. (HES11) Avun pyytäminen saa työntekijän näyttämään epäpätevältä 
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12. (HES12) Turvallisuuteen liittyvät ehdotukseni käsitellään asianmukaisesti, jos ilmai-
sen ne esimiehilleni 

13. (DM13) Liikennetilanteita ratkaistaessa, lennonjohtajien tulisi avoimesti keskus-
tella suunnitelmistaan keskenään 

14. (COM14) On helpompi kommunikoida oman ryhmäni/yksikköni jäsenten kanssa 
kuin muiden ryhmien/yksiköiden jäsenten kanssa 

15. (DM15) Teen parempia päätöksiä työpisteessä, jos minulle annetaan enemmän ai-
kaa miettiä 

16. (TTR16) Harjoittelijoiden ei pitäisi kyseenalaistaa vanhemman ryhmän jäsenen 
päätöksiä 

17. (HES17) Jos havaitsen ongelman työskennellessäni työpisteessä, ilmoitan siitä, 
huolimatta siitä ketä se koskee 

18. (SA18) Hiljaisina hetkinä rentoudun mieluummin kuin pidän itseni aktiivisena pikku 
tehtävien avulla 

19. (COM19) Lentokoneiden miehistöt eivät koskaan vaadi liikaa 
20. (SA20) Lennonjohtajat eivät käytä liuskoja ylläpitääkseen mielikuvaa liikenteestä 
21. (SA21) Epämuodollinen keskustelu operatiivisissa tiloissa hiljaisen liikenteen ai-

kana voi parantaa ryhmän sisäistä koordinaatiota 
22. (DM22) Päätöksentekokykyni on yhtä hyvä kriittisissä kuin rutiinitilanteissa 
23. (COM23) On tärkeää välttää negatiivisia kommentteja toisen lennonjohtajan me-

netelmistä tai ”käsialasta” 
24. (SA24) Keskustelu liikennetilanteesta toisen lennonjohtajan kanssa auttaa pitä-

mään oman tilannekuvan kirkkaampana 
25. (HES25) Lennonjohtajia, jotka ovat näkyvästi alkoholin tai huumaavien aineiden 

vaikutuksen alaisena tulisi estää menemästä töihin  
26. (COM26)Hyvä kommunikaatio on yhtä tärkeää kuin tekninen osaaminen lennon-

johtoympäristössä 
27. (SM27)Pidän työstäni 
28. (TTR28)Vain lennonjohtajien, jotka ovat työpisteessä pitäisi tehdä päätöksiä uu-

sien työpisteiden/sektorien avaamisesta tai sulkemisesta 
29. (HES29)Yksikköni olisi kykenevä hoitamaan tilanteen järjestelmän kaatuessa (esim. 

tutkajärjestelmä) 
30. (SA30)Minun pitäisi ylläpitää liikennekuvaa kanssani työskentelevien kollegoiden 

kanssa 
31. (SM31)Lennonjohtajien tulisi tuntea velvollisuudekseen kertoa omasta psyykki-

sestä stressistä tai ongelmista työtovereilleen ennen työvuoroa tai sen aikana 
32. (HES32)Organisaation määräyksiä ei saisi rikkoa 
33. (DM33)Koulutuksemme on valmistanut meidät toimimaan hyvin koordinoidusti 

hätätilanteissa 
34. (TTR34)Vuoroesimiehet, jotka rohkaisevat ryhmän jäseniä ottamaan osaa päätök-

sentekoon/ottavat vastaan ehdotuksia, ovat tehottomia 
35. (COM35)Minun pitäisi informoida niitä kollegoja omista johtamisratkaisuistani, joi-

hin suunnitelmani vaikuttavat ja pyytää heidän kuittaustaan 
36. (TTR36)Lisääntynyt automaatio vähentää ryhmän kommunikointitarvetta 
37. (COM37)On parempi olla samaa mieltä ryhmän jäsenen kanssa kuin lausua eriävä 

mielipide 
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38. (DM38)Pärjään yhtä hyvin muiden yksiköiden kanssa kuin omani 
39. (TTR39)Ryhmän esimerkki/johtaminen tulee vuoroesimieheltä 
40. (COM40)Noudatan aina oikeaa fraseologiaa johtaessani 

 

KMP 

Innovation performance (Nämä kysyttiin, mutta ei käytetty tutkimuksessa, koska eivät 
ole KMP) 

Luoda paranneltuja/uusia toimintamalleja  

Verrattuna kilpailijoihinne, miten menestyksekkäästi yrityksenne on onnistunut luo-
maan uusia tai paranneltuja toimintatapoja seuraavissa asioissa viimeisen vuoden ai-
kana?  

INNOPER41Tuotteet ja palvelut asiakkaille 

INNOPER42Tuotantomenetelmät ja prosessit 

INNOPER43Johtamiskäytännöt 

INNOPER44Markkinointikäytännöt 

INNOPER45Liiketoimintamallit 

 

Johtamistyö 

 

Missä määrin seuraavat yrityksen esimiestyötä kuvaavat väittämät pitävät paikkansa? 

KMLEAD46Esimiehet kannustavat jakamaan tietoa työpaikalla 

KMLEAD47Esimiehet kannustavat kyseenalaistamaan olemassa olevaa tietoa 

KMLEAD48Esimiehet sallivat epäonnistumiset työssä ja näkevät ne oppimisen mahdolli-
suuksina 

KMLEAD49Esimiehet ottavat huomioon ja arvostavat työntekijöiden ideoita ja näkemyk-
siä 

KMLEAD50Esimiehet kannustavat tasa-arvoista keskustelua työpaikalla 

KMLEAD51Esimiehet jakavat tietoa avoimesti ja tasapuolisesti 

KMLEAD52Esimiehet päivittävät omaa tietämystään jatkuvasti 
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Tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen 

 

Missä määrin seuraavat yrityksen tiedon ja osaamisen pitkän tähtäimen johtamista ku-
vaavat väittämät pitävät paikkansa?  

STRATKM53Yrityksemme pitkän tähtäimen johtamista suunnitellaan ja päivitetään tiedon 
ja osaamisen pohjalta 

STRATKM54Yrityksemme pitkän tähtäimen johtamisessa otetaan huomioon yrityksemme 
tiedon ja osaamisen kehittäminen 

STRATKM55Yrityksemme strategista osaamista verrataan systemaattisesti kilpailijoihin 

STRATKM56Tiedon ja osaamisen johtamisstrategiaamme viestitään henkilöstölle selkeästi 
ja kattavasti  

STRATKM57Yrityksessämme on määritelty selkeästi kuka vastaa tiedon strategiseen joh-
tamiseen liittyvistä asioista 

 

Tietoon perustuva rekrytointi 

 

Missä määrin seuraavat yrityksenne henkilöstöhallinnon toimintaa kuvaavat väittämät 
pitävät paikkansa? 

HRMREC58Rekrytoinnissa kiinnitämme erityistä huomiota tehtävään sopivaan asiantunte-
mukseen  

HRMREC59Rekrytoinnissa kiinnitämme erityistä huomiota oppimis-, ja kehittymiskykyyn  

HRMREC60Rekrytoinnissa arvioidaan kykyä tehdä yhteistyötä ja toimia erilaisissa verkos-
toissa 

 

Tietoperustainen koulutus ja kehittäminen 

HRMTD61Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuksia syventää ja laajentaa osaamis-
taan 

HRMTD62Tarjoamme koulutusta, joista henkilöstö saa ajan tasalla olevaa tietoa 

HRMTD63Työntekijöillämme on mahdollisuus henkilökohtaisesti räätälöityyn osaamisen 
kehittämiseen 

HRMTD64Työntekijöiden kanssa keskustellaan säännöllisesti heidän osaamisensa kehitys-
tarpeista 
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Tietoperusteinen suorituskykyarviointi 

HRMPAPP65Tiedon jakaminen on yksi työstä suoriutumisen arviointikriteereistä  

HRMPAPP66Uuden tiedon luominen on yksi työstä suoriutumisen arviointikriteereistä 

HRMPAPP67Muilta hankitun tiedon hyödyntäminen omassa työssä on yksi työstä suoriu-
tumisen arviointikriteereistä 

  

Tietoperusteinen palkitseminen 

HRMCOMP68Yrityksemme palkitsee henkilöstöään tiedon jakamisesta 

HRMCOMP69Yrityksemme palkitsee henkilöstöään uuden tiedon luomisesta 

HRMCOMP70Yrityksemme palkitsee henkilöstöään tiedon hyödyntämisestä 

 

Oppimiskäytännöt 

 

Missä määrin seuraavat yrityksenne oppimiskäytäntöjä kuvaavat väittämät pitävät 
paikkansa? 

LRNMECH71Yrityksemme siirtää tietoa kokeneilta työntekijöiltä kokemattomille, esimer-
kiksi mentoroinnin, oppisopimuskoulutuksen, tai perehdyttämisen avulla  

LRNMECH72Yrityksessämme kerätään järjestelmällisesti parhaita käytäntöjä ja oppimis-
kokemuksia 

LRNMECH73Yrityksessämme hyödynnetään järjestelmällisesti parhaita käytäntöjä ja oppi-
miskokemuksia 

 

IT-käytänteet 

 

Missä määrin seuraavat yrityksenne IT-käytäntöjä kuvaavat väittämät pitävät paik-
kansa? 

ITPRACT74Yrityksemme hyödyntää informaatioteknologiaa mahdollistaakseen tehokkaan 
tiedon etsimisen ja löytämisen 

ITPRACT75Yrityksemme hyödyntää informaatioteknologiaa koko organisaation kattavassa 
sisäisessä kommunikaatiossa 

ITPRACT76Yrityksemme hyödyntää informaatioteknologiaa ulkoisten sidosryhmien kanssa 
kommunikoidessa 

ITPRACT77Yrityksemme hyödyntää informaatioteknologiaa tiedon analysoinnissa paran-
taakseen päätöksentekoa 

ITPRACT78Yrityksemme hyödyntää informaatioteknologiaa kerätäkseen liiketoimintatie-
toa liittyen esim. kilpailijoihin, asiakkaisiin ja toimintaympäristöönsä 
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ITPRACT79Yrityksemme hyödyntää informaatioteknologiaa kehittääkseen uusia tuotteita 
ja palveluja ulkoisten sidosryhmien kanssa 

  

Työn organisointi 

 

Missä määrin seuraavat yrityksenne työnteon suunnittelua kuvaavat väittämät pitävät 
paikkansa? 

WORKORG80Yrityksemme työntekijöille annetaan mahdollisuus osallistua päätöksente-
koon yrityksessä 

WORKORG81Yrityksemme työtehtävät määritellään niin, että itsenäinen päätöksenteko 
on mahdollista 

WORKORG82Mahdollistamme epämuodollisen vuorovaikutuksen yrityksemme eri jäsen-
ten välillä 

WORKORG83Yrityksessämme järjestetään tarpeen mukaan kasvokkaisia palavereja 

WORKORG84Käytämme tarvittaessa työryhmiä, joiden jäsenillä on osaamista ja asiantun-
temusta erilaisilta aloilta  

WORKORG85Yrityksemme hyödyntää tarpeen mukaan erilaisia asiantuntijayhteisöjä 

  

Safety II 

 

Potential to respond 

 

Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat sinun/yrityksenne kykyä reagoida poikkea-
viin tilanteisiin. 

POTRESP86Yrityksessämme on listattu erilaisia poikkeavia tilanteita, joihin meidän on pys-
tyttävä reagoimaan 

POTRESP87Poikkeaville tilanteille suunniteltu ja kuvattu tapa, jolla niihin reagoidaan 

POTRESP88Osaan itse toimia oikein poikkeavissa tilanteissa 

POTRESP89Yrityksemme ylläpitää valmiutta reagoida poikkeaviin tilanteisiin säännöllisesti 
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Potential to monitor 

 

Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne kykyä seurata turvallisuutta? 

POTMON90Toimintamme turvallisuutta arvioivat mittarit ovat johdonmukaisia 

POTMON91Turvallisuutta arvioidaan sen mukaan mitä on tapahtunut 

POTMON92Turvallisuutta arvioidaan sen mukaan mitä tulevaisuudessa voi tapahtua  

POTMON93Tiedän ketkä yrityksessäni arvioivat turvallisuutta 

 

Potential to learn 

 

Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne kykyä oppia? 

POTLEARN94Yrityksessäni opitaan virheistä 

POTLEARN95Yrityksessäni opitaan onnistumisista 

POTLEARN96Yrityksessäni uuden oppimiselle on riittävät resurssit 

POTLEARN97Uuden oppimista tapahtuu yrityksessäni koko ajan 

 

Potential to anticipate 

 

Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksesi kykyä ennakoida/varautua? 

POTANTC98Yrityksessäni mietitään tulevaisuuden mukanaan tuomia uhkia 

POTANTC99Yrityksessäni mietitään tulevaisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia 

POTANTC100Yritykselläni on tunnistettava ja henkilöstölle viestitty kuva tulevaisuudessa 
toimintaan vaikuttavista seikoista 

POTANTC101Yrityksessäni rohkaistaan miettimään tulevaisuutta 

 


