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Abstrakt 

Det här examensarbetet fokuserar på att undersöka psykologiska belastningsfaktorerna hos 

personal som arbetar vid en fjärrstyrningscentral för autonoma fartyg samt vilka 

arbetsskiften som lämpar sig för dessa operatörer med hänsyn till säkerhet, effektivitet och 

arbetstagarens välmående. Examensarbetet är beställt av Rolls-Royce Ship Intelligence Unit. 

 

Eftersom fjärrstyrningscentraler för autonoma fartyg fortfarande är i planeringsstadiet så har 

nuvarande sjöfart, vessel traffic service (VTS) och air traffic control (ATC) fungerat som 

referensområden. Rutinarbeten, psykologiska belastningsfaktorer samt nuvarande och 

tidigare arbetsskiftsarrangemang undersöktes med hjälp av interjuver med områdesexperter 

samt studier av tidigare skriven litteratur. Lämpliga psykologiska belastningsfaktorer samt 

den övergripande relevansen av referensområdena har beaktats i examensarbetet. 

Belastningen av arbetsskiftesarrangemanget för referensområdena undersöktes ur 

arbetstagarens synvinkel.  

 

Med gällande psykologiska belastningsfaktorer så kan arbetsskiften för personalen vid en 

fjärrstyrningscentral vara längre än en vakt ombord, som är normalt fyra eller sex timmar. I 

arbetet som personalen vid fjärrstyrningscentral för autonoma fartyg ingår övervakningen 

av flera fartyg samtidigt och därför behövs vitalitet och ett fokus.  Behovet av personalen 

som kan fjärrstyra fartyg kan komma plötsligt och kan komma att kräva en stor arbetsinsats. 

Arbetsinsatsen som utförs av dessa operatörer inverkar direkt på en verklig situation där både 

fartyg och personer är involverade. Därför lämpar sig inte tolv timmars arbetsskift som till 

exempel är vanligt för VTS operatörer.  

 

Enligt resultatet av denna undersökning så framgår det att toleransen av misstag samt 

arbetets intensiva art är viktiga faktorer då det kommer till fjärrstyrningscentralens arbete i 

likhet med ATC operatörerna. Inom gränsen av examensarbetets referensområden kan man 

dra slutsatsen att säkerheten för fjärrstyrda fartygsoperationer kan bäst garanteras genom att 

följa ett arbetsskiftessystem som liknar det som använd av ATC operatörer. Det vill säga sju 

till åtta timmars skiften under dagtid samt 10–11 timmars skiften under nattetid.  
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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö keskittyy selvittämään autonomisia laivoja valvovan 

etäohjauskeskuksen henkilöstön psyykkisiä kuormitustekijöitä ja turvallisuuden, 

tehokkuuden ja työntekijän hyvinvoinnin kannalta heille soveltuvia työaika- ja 

työvuorojärjestelyitä. Opinnäytetyön on tilannut Rolls-Royce Oy:n Ship Intelligence -

kehitysyksikkö.  

 

Etäohjauskeskusten ollessa vielä suunnittelutasolla työssä otettiin referenssialoiksi 

perinteinen merenkulku, alusliikennepalvelu sekä lennonjohto. Asiantuntijahaastatteluiden 

ja kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin referenssialojen rutiinityön työnkuva, psyykkisiä 

kuormitustekijöitä sekä entisiä ja nykyisiä työvuorojärjestelmiä. Esille tulleiden psyykkisten 

kuormitustekijöiden soveltuvuutta ja samalla koko referenssialan sopivuutta 

etäohjauskeskukseen pohdittiin ja lisäksi tarkasteltiin referenssialojen työvuorojärjestelmiä 

työntekijän kuormittumisen näkökulmasta.  

 

Psyykkisten kuormitustekijöiden kannalta etäohjauskeskushenkilöstön työvuoro voi olla 

pidempi kuin nykyisin laivoilla vahtipäällikön 4-6 tunnin pituinen vahti. 

Etäohjauskeskushenkilöstön työ sisältää usean laivan monitorointia sekä etäohjailua, mikä 

vaatii hyvää vireystasoa ja keskittymistä. Etäohjailun tarve voi ilmetä myös yllättäen ja olla 

pitkäkestoinen. Etäohjauskeskushenkilöstön toimenpiteet vaikuttavat välittömästi todellisiin 

tilanteisiin merellä, joiden vastapuolena voi olla muita ihmisiä. Näistä syistä johtuen 

alusliikenneohjaajan yli 12 tunnin työvuoro ei sovellu etäohjauskeskukseen. 

 

Tämän opinnäytetyön tulosten mukaan työn intensiivisyys ja vähäisen virhemarginaalin 

kestävä turvallisuuskriittinen toiminta ovat oleellisia tekijöitä etäohjauskeskushenkilöstön 

toiminnassa, kuten myös lennonjohtajien työssä. Referenssialojen puitteissa voidaan sanoa, 

että etäohjauskeskuksen turvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi taataan parhaiten 

lennonjohtajien kaltaisessa työvuorojärjestelmässä, jossa työaika on päivällä 7-8 tuntia ja 

yöllä 10–11 tuntia sisältäen pitkän tauon. 
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Abstract 

This thesis focuses on investigating the mental load factors of personnel working in the 

remote operation center for autonomous ships and the working time and shift arrangements 

suitable for them in terms of safety, efficiency and employee welfare. The thesis was 

commissioned by Rolls-Royce Ship Intelligence Unit. 

 

While the remote operation centers are still on the design level, traditional shipping, vessel 

traffic service (VTS) and air traffic control (ATC) were introduced as reference fields. The 

routine work, mental load factors of the work and former and current shift arrangements of 

reference fields were studied. The suitability of the found mental load factors and the overall 

relevance of the reference field to the remote operation center were considered. The working 

shift arrangements of reference fields were examined from the aspect of employee loading. 

 

According to this thesis, remote operation center personnel’s single work shift can be longer 

than a single watch of ship’s officer on watch (OOW) from the aspect of mental load factors. 

OOW’s watch is typically four to six hours. The work of the remote operation center 

personnel consists of monitoring of several ships and remote steering, which requires good 

level of vitality and focus. The need of remote steering can appear suddenly and sustain a 

long time. The actions made by remote operation center personnel affects to real situations 

at sea with other people involved. Due to these reasons, a 12-hour work shift followed by 

VTS operators does not fit to remote operation center.  

 

According to results of this thesis, the intensity and low toleration of errors in safety are 

essential factors in remote operation center work, as well as in ATC operators work. It can 

be said within studied reference fields, that safety of the remote operation center and the 

welfare of the personnel working there, can be best guaranteed by following the working 

shift arrangements similar to the ATC operators. This includes 7-8 hours dayshift and 10-11 

hours night shift. 
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1 Johdanto 

Etäohjaus ja automaatio ovat olleet pinnalla tekniikan kehityksessä jo pitkään. Perinteisenä 

tunnustettu kauppamerenkulku on vähitellen jättänyt purjelaivojen kulta-ajan taakseen ja 

muistelmiin ja alkanut vaikuttua maailmalla esiintyvistä trendeistä kuten kauko-ohjauksesta 

(remote control). Varustamot ovat siirtäneet jatkuvaa huomiota vaativien laitteistojen ja 

järjestelmien huoltoseurantaa ja huoltoja ulkopuolisille yrityksille jo kauan, jotta laivan 

miehistölle jäisi enemmän aikaa muiden välttämättömien tehtävien hoitamiseen ja jotta 

laitteistot ja järjestelmät pysyisivät hyvässä kunnossa. Tästä voisi mainita esimerkkinä ro-

ro-aluksen lastinkäsittelylaitteistot, kuten perä- ja keularampit, lastiluukut ja lastihissit. 

Nykyiset viestiliikenneyhteydet mahdollistavat myös laivalla sijaitsevien koneiden ja 

koneikkojen jatkuvan etävalvonnan ja tarvittaessa etäohjauksen maissa sijaitsevasta 

valvontapisteestä. Nyt olemme menossa kohti älykkäämpiä ja osittain toiminnoiltaan 

autonomisoituja aluksia joita ohjaa itsenäisesti automaatio, etäohjauskeskuksen operaattori 

tai molemmat yhdessä (MUNIN 2016; Peippo 2018). Tavoitteena on tulevaisuudessa täysin 

autonominen alus. Niiden kehitys on aloitettu lyhyen matkojen reittiliikenteessä 

liikennöivillä pienillä aluksilla ja toiminnoilla ja toiminta-aluetta sekä aluskantaa on ajateltu 

laajennettavan vähitellen tekniikan ja toiminnan varmistuttua (Kongsberg; Rolls-Royce plc 

2016, 7). 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön on tilannut Rolls-Roycen Ship Intelligence-kehitysyksikkö, joka 

toimii Turussa. Kehitysyksikkö suunnittelee tulevaisuuden etäohjattavia autonomisia laivoja 

ja niiden maihin sijoitettavia valvontakeskuksia. Tämä opinnäytetyö keskittyy autonomisten 

laivojen valvontakeskusten, jatkossa etäohjauskeskusten, henkilöstön psyykkisiin 

kuormitustekijöihin, työvuorojärjestelyihin ja työaikaan. Kiinnostuin aiheesta, sillä olen 

työskennellyt kauppalaivoilla useita eri vahtijärjestelyitä noudattaen sekä ollut 

suunnittelemassa työaikoja esimiehen roolissa. Laivan haastavat aikataulut, niukat 

miehitysresurssit ja voimassa olevat työ- ja lepoaikasäännökset voivat johtaa ratkaisuihin, 

joissa työntekijän todellinen jaksaminen on koetuksella. 

Etäohjauskeskus on toimistotila, jonne tuodaan tietoa monista lähteistä tuhansien 

kilometrien päästä ohjauksessa olevilta laivoilta. Tiedon ja sen esitystapojen tavoitteena on 

välittää sopiva määrä ymmärrettävää ja selkeää tietoa todelliselta tapahtumapaikalta, jotta 
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etäohjauskeskushenkilöstö voi tehdä etäohjattavaan alukseen ja sen kulkuun liittyviä 

turvallisia päätöksiä. Etäohjauskeskus on paljon tekniikkaa käsittävä työpaikka, kuten 

ydinvoimalan valvontakeskus tai raideliikennettä ohjaava valvontakeskus. 

Valvontakeskuksille on tyypillistä, että ehdotettu, toimeenpantu tai valvottava toiminta 

tapahtuu fyysisesti kaukana valvontakeskuksesta. Tämän vuoksi myös autonomisten 

laivojen etäohjauskeskus muiden valvontakeskusten tapaan kohtaa haasteita 

tilannetietoisuuden, tekniikan toimivuuden ja soveltuvuuden, operaattorin virkeyden ja 

päätöksenteon saralla (Porathe, Prison & Man 2014). 

Rolls-Royce kehittää autonomisten laivojen tuotekokonaisuutta, johon liittyy olennaisesti 

etäohjaus. Laiva on täysin autonominen silloin, kun sen kulkuun ei puutu ihminen lainkaan. 

Käytännössä autonomisenkin laivan kulkua on valvottava ja tarvittaessa kulkuun on 

puututtava. Tämä tehdään etäohjauskeskuksesta käsin. Etäohjauskeskus toimii vuorokauden 

ympäri vuoden jokaisena päivänä ja on rinnastettavissa soveltuvin osin myös 

turvallisuuskriittisiin valvontakeskuksiin, kuten lennonjohtoon tai alusliikennepalveluun 

(Vessel Traffic Service, VTS). Etäohjauskeskuksessa on runsaasti tekniikkaa ja muita 

resursseja, joita hyödyntää etäohjauskeskushenkilöstö. Heidän virkeytensä ja 

toimintakykynsä on olennainen tekijä resurssien hyödyntämisessä. Opinnäytetyön yhtenä 

tavoitteena on selvittää, millainen työvuorojärjestely etäohjauskeskuksessa olisi työn 

suorittamisen kannalta tehokas ja turvallinen sekä samalla työntekijän kuormittavuuden 

kannalta hyvä. Työvuoroja voidaan järjestellä usealla eri tavalla, esimerkiksi noudattamalla 

samaa työaikaa vuorokaudessa, vaihtelemalla työaikoja vuorokausien välillä, vaihtelemalla 

työajan pituutta sekä vapaajaksojen sijoitusta. Laivojen etäohjaus on osa-alue, jolta ei vielä 

ole juurikaan kokemusta tai tietoa, joten yhtäläisyyksiä ja poikkeavuuksia on lähdetty 

hakemaan muilta osa-alueilta. Opinnäytetyö hakee työvuoromallia normaaliin 

etäohjauskeskustoimintaan jättäen ulkopuolelle poikkeustilanteet. 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tämä opinnäytetyö keskittyy toimeksiannon mukaisesti työajan määrittämiseen ja 

työvuorojärjestelyihin kuormituksen näkökulmasta. Työn kuvaus ja hahmotelma 

työprosessista ovat edellytyksenä työvuorojen määritykselle. Ympäri vuorokauden toimivaa 

autonomisten laivojen etäohjauskeskusta ei ole vielä olemassa, joten rinnasteisia 

turvallisuuskriittisiä valvontakeskuksia, kuten lennonjohtoa ja alusliikennepalvelua 

hyödynnetään etäohjauskeskusoperaattorin työaikoihin liittyvän kuormituksen 
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selvittämisessä sekä etäohjauskeskuksen henkilöstön psyykkisten kuormitustekijöiden 

hahmotuksessa.  

Autonomiset laivat tulevat liikennöimään samoilla vesillä kuin miehitetyt laivat ja tämän 

vuoksi kaikkien laivojen ohjailijoiden tulee tuntea ja osata käytännössä kansainväliset 

säännöt yhteentörmäyksen välttämiseksi merellä. Tämä koskee vahtipäälliköitä ja 

etäohjauskeskushenkilöstöä. Myös tekoälyn, mikä suorittaa päätöksentekoa autonomisella 

aluksella, on toimittava kansainvälisten sääntöjen mukaisesti (Peippo 2018, Porathe ym. 

2014). Jotta autonomiset laivat voivat saada laillisen statuksen viranomaisilta ja 

uskottavuutta kansalaisten silmissä, niiden tulee yltää korkeaan turvallisuustasoon. Porathen 

ym. (2014) mukaan Euroopan Unionin miehittämättömiä aluksia koskevan 

tutkimusprojektin MUNINin (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in 

Networks) yhtenä tavoitteena olikin selvittää voivatko autonomiset alukset olla ainakin yhtä 

turvallisia kuin miehitetyt alukset.  

Etäohjauskeskusoperaattorin on oltava merenkulun ammattilainen ja omattava käytännön 

kokemusta laivojen ohjailusta, jotta hän pystyy tarvittaessa ohjailemaan autonomista laivaa 

etänä. Lähtökohta etäohjauskeskushenkilöstölle siis on, että he ovat toimineet 

vahtipäällikköinä laivoilla ja käyttäneet jotain merenkulun vahtijärjestelmää.  

Etäohjauskeskushenkilöstön työaikaa lähdetään tarkastelemaan vahtipäällikön työajan 

pohjalta, mikä on yleisimmin pituudeltaan neljä tai kuusi tuntia kerrallaan. Tutkimuksen 

oletuksena on, että etäohjauskeskushenkilöstö voisi tehdä pidempää työvuoroa kuin laivan 

vahtipäällikkö. 

Tutkimuskysymyksiksi muodostettiin seuraavat kysymykset:  

1. Mitä henkilöstö tulee tekemään työvuorollaan etäohjauskeskuksessa? Mitä 

yhtäläisyyksiä etäohjauskeskuksen kuormituksessa ja työprosessissa on vahdinajoon laivan 

komentosillalla ja onko mahdollista tai tarkoituksenmukaista jaksottaa 

etäohjauskeskushenkilöstön työ jollain muulla tavalla kuin vahtipäällikön työ laivoilla 

jaksotetaan? 

2. Mitä yhtäläisyyksiä etäohjauskeskuksen työssä on psyykkisten kuormitustekijöiden 

näkökulmasta verrattuna muihin turvallisuuskriittisiin valvontakeskuksiin kuten 

lennonjohto ja alusliikennepalvelu? Millaisia työvuorojärjestelyitä em. aloilla on käytössä?  
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3. Millainen työvuorojärjestely olisi soveltuvin etäohjauskeskushenkilöstölle, jotta työ 

tulisi tehtyä laadukkaasti ja turvallisesti?  

1.3 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksen kirjoittaja on merikapteeni, joka on toiminut vahtipäällikkönä suomalaisen 

kauppa-aluksen komentosillalla vuodesta 2004 lähtien ja jolla on 15 vuoden kokemus 

kauppamerenkulusta sekä 20 vuoden kokemus veneilystä. Tutkimuksen viitekehyksenä on 

työn psyykkinen ja työvuorosuunnittelun aiheuttama kuormitus ja referenssinä toimii 

suomalainen alusliikennepalvelu ja lennonjohto. Tässä tutkimuksessa on osittain kyse siitä, 

että vahtipäällikön työ laivan komentosillalta siirretään maihin toimistotiloihin. Osa 

työnkuvasta säilyy ennallaan, kuten se, että merellä kulkee oman laivan lisäksi muita laivoja, 

ja se, että merenkulun päätarkoitus on kuljettaa rahtia paikasta toiseen turvallisesti ja 

kustannustehokkaasti. Osa asioista muuttuu, kuten työntekijän mahdollisuus mennä kotiin 

työvuoron päätyttyä ja mahdollisuus ylläpitää paremmin sosiaalisia suhteita (MUNIN 2016; 

Peippo 2018). Sosiaalisten suhteiden ylläpitoon vaikuttaa oleellisesti työvuorojen pituudet, 

niiden sijoittelu vuorokaudessa ja vapaa-ajan määrä. Iso muutos on myös, että yhdellä 

ihmisellä ohjattavia ja valvottavia laivoja on tulevaisuudessa tarkoitus olla useita perinteisen 

yhden sijaan (Peippo 2018).  

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja tutkimusmenetelminä käytettiin 

kirjallisuuskatsausta, teemahaastatteluja ja vertailua. Laivojen vahtijärjestelyissä ja 

työnkuvan esittämisessä nojattiin kirjoittajan omaan ammattitaitoon. 

Etäohjauskeskushenkilöstön työnkuva muodostettiin Rolls-Roycen kehitysyksikön 

antamien tietojen perusteella teemahaastattelulla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 203–

204). Työnkuvan hahmottamisessa käytettiin lisäksi tutkijan omaa luonnostelua ja päättelyä 

referenssialoihin (alusliikennepalvelu ja lennonjohto) peilaten. Autonomisista laivoista on 

myös jonkin verran kirjallista materiaalia saatavilla, missä sivutaan etäohjauskeskusten 

roolia. Lennonjohdon ja alusliikennepalvelun työnkuvia ja vuorojärjestelyitä selvitettiin 

pääosin kirjallisuuden ja asiantuntijahaastatteluiden avulla.  

Tutkimuksen lopussa yhdistetään kirjallisuuskatsauksesta ja haastatteluista saatuja tietoja ja 

vertaillaan referenssialojen ja etäohjauskeskuksen psyykkisiä kuormitustekijöitä. Lisäksi 

lopussa peilataan referenssialojen työvuorojärjestelmiä Työterveyslaitoksen suosituksiin. 
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1.4.1 Kirjallisuuskatsaus ja tiedon haku 

Tutkimuksessa tarvittavaa tietoa haettiin kirjallisuuskatsaukseen sähköisistä palveluista sekä 

painetusta materiaalista. Sähköisistä tietokannoista olivat käytössä Google Scholar, 

ProQuestin ABI/Inform Global, EBSCO Academic Search Elite, Emerald, Springer Link ja 

Web of Science.  Hakusanoina käytettiin seuraavia sanoja ja niiden yhdistelmiä: autonomiset 

laivat, ilmailu, lennonjohto, psyykkinen kuormitus, työaika, työkuorma, työkuormitus, 

vuorotyö, air traffic, air traffic control, ATC, autonomous ship, autonomous vessel, aviation, 

flight centre, flight control, human factors, monitoring, remote operation, remotely operated 

vehicles, operation centre, shift work, unmanned ships, vessel traffic service, VTS, work 

times, working hours, working time ja workload.  

1.4.2 Aiemmat tutkimukset 

Alusliikenneohjaajan työaikaan ja työvuorojärjestelmiin kohdistuneita viimeaikaisia 

tutkimuksia on löydettävissä vähän. Yhtäkään tutkimusta ei löytynyt, mikä olisi keskittynyt 

alusliikenneohjaajan työaikoihin. Siksi jouduttiin etsimään työaikaan ja työvuorotteluun 

liittyvää tietoa tutkimuksista, joissa sivuttiin työaikoihin liittyvää tietoa ja joista oli 

saatavissa selville työntekijän mielipiteet työaikasuunnittelusta.  

Yhdysvalloissa rannikkovartiosto eli United States Coast Guard (USCG) vastaa 

alusliikennepalvelun toteuttamisesta. 1970-luvulla perustettiin useita VTS-keskuksia ja 

niiden henkilöstöä analysoitiin 1970-luvun lopulla Yhdysvaltain Liikenneviraston 

toimeenpanosta. Tutkimuksen suorittivat inhimilliseen tekijään (human factor) erikoistuneet 

tutkijat. He toteuttivat neljän VTS-keskusoperaattorin vahdinpitäjän (nyk. 

alusliikenneohjaaja) analyysin Houston-Galvestonin, Puget Soundin, New Orleansin ja San 

Franciscon VTS-keskuksissa vuonna 1978–1979. (Devoe, Abernethy, Royal, Kearns & 

Rudich, 1979b, 1.) New Orleansin ja San Franciscon VTS:n vahdinpitäjän analyysit olivat 

saatavilla omina tutkimuksinaan. Houston-Galvestonin ja Puget Soundin tiedot pohjautuvat 

ainoastaan yhteenvetoraporttiin (Devoe ym. 1979b, 32–34). Puget Sound oli ainoa VTS-

keskus, jossa oli käytössä 8-tunnin vahdit. Kolmessa muussa toteutettiin 12-tunnin 

vahtijärjestelmää. USCG:n analyysit sisälsivät stressiä tutkivan kyselytutkimuksen, jonka 

mukaan Puget Soundin henkilöstöllä oli havaittavissa uneliaisuutta ja väsymyksen tunnetta 

enemmän kuin muissa keskuksissa. Tämä voi osittain selittyä sillä, että vahdinpitäjät 

seisovat suuren osan vahdistaan. (Devoe ym., 1979b, 32–34, 62.) 12- tunnin vahdit olivat 

pidettyjä eniten niiden suoman pitkän vapaajakson vuoksi. Päivävahti alkoi klo 07 ja yövahti 
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klo 19. 12-tunnin vahtijärjestelmän haittoina pidettiin pitkää työvuoroa, tylsistymistä, päivä- 

ja yövuorojen vaihtelua ja vahdin jälkeistä väsymystä vapaavuoron aikana. Eräiden San 

Franciscon vahdinpitäjien mukaan myös vahdinaikainen väsymys vaikutti heidän 

tehokkuuteensa ja havainnointikykyynsä, muutamien mielestä haitallisesti. Molemmissa 

keskuksissa tehtiin kahden tunnin mittaisia työrupeamia vahdin aikana. Tämän jälkeen oli 

taukoa tai vaihtelevia tehtäviä. San Franciscossa vahdinpitäjän oletettiin ilmoittautuvan 

palvelukseen 15 minuuttia ennen vahtinsa alkamista tilannetiedotusta varten. New 

Orleansissa vastaava aika oli 30 minuuttia. Vahdinpitäjän työaika oli siis 12 tuntia ja 15–30 

min, riippuen, missä keskuksessa hän työskenteli. (Devoe, Royal & Abernethy, 1979a, 13, 

62; Royal, Devoe, Abernethy, Kearns & Rudich, 1979, 10, 47.) 

Lennonjohtajien vuorotyötä ja lennonjohtajien uniaikaa käsittelevissä tutkimuksissa nousi 

esiin 2-2-1-vuorottelujärjestelmän yleisyys erityisesti Yhdysvalloissa 90-luvulla. Nopeasti 

taaksepäin kiertävässä vuorottelussa tehtiin ensin kaksi iltapäivävuoroa alkaen klo 13:30–

16:00, sitten kaksi aamuvuoroa alkaen klo 06:00-08:00 ja lopuksi yksi yövuoro alkaen klo 

22:00–24:00. Työvuorojen jälkeen oli 80 tuntia eli reilu kolme vuorokautta vapaata. (Cruz 

& Della Rocco 1995, 3; Luna 1998, 15.) 2-2-1-vuorottelua verrattiin uniaikaa käsittelevässä 

tutkimuksessa muihin käytössä oleviin vuorotteluihin, jotka eivät sisältäneet yövuoroja. 

Yöllä tehtävä työ sekoittaa ihmisen vuorokausirytmin ja mahdollisesti vähentää uneen 

käytettävää aikaa vuorokaudessa (Åkerstedt 1995, 17). Sellaisten tutkimusten huomiointi, 

joihin ei sisälly yövuoroja, voi antaa vääristyneitä tietoja kuormittavuudesta. Siksi niitä ei 

käsitellä tarkemmin. 

Italiassa tutkittiin vuonna 2000 lennonjohtajien terveyttä ja työoloja tutkimuksessa, johon 

osallistui 762 lennonjohtajaa alue- ja lähilennonjohdosta. Mukana oli myös aiemmin 

lennonjohtajan työtä tehneitä ilmailualan ammattilaisia. Tutkimus kartoitti lennonjohtajien 

hyvinvointia laajasti kyselyillä, jotka liittyivät muun muassa työtyytyväisyyteen, krooniseen 

väsymykseen, unen kestoon ja sen häiriöihin, fyysiseen terveyteen ja palautumiseen. (Costa, 

2000, 367.) Vuorotyötä tekevillä tutkimushenkilöillä oli käytössä kaksi erilaista nopeasti 

taaksepäin kiertävää vuorojärjestelmää kuuden ja yhdeksän päivän kierrolla. Aamuvuoro 

(A) alkoi klo 07-08 välisenä aikana, iltapäivävuoro (I) klo 13–14 välisenä aikana ja yövuoro 

(Y) klo 20. Kuuden päivän kierrossa tehtiin kolme työpäivää peräkkäin aloittaen 

iltapäivävuorosta. Iltapäivävuoroa seurasi aamuvuoro seuraavana päivänä ja yövuoro alkoi 

aamuvuoron iltana. Työpäivien jälkeen oli yhteensä neljän vuorokauden vapaa, kun vapaa 

lasketaan alkamaan heti yövuoron päätyttyä. Yhdeksän päivän kierto aloitettiin kuuden 

päivän kiertoa vastaavalla tavalla kolmella työvuorolla järjestyksessä iltapäivä, aamu ja yö. 
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Sitä seurasi yksi kokonainen vapaa vuorokausi, jonka jälkeen tehtiin vielä yksi 

iltapäivävuoro ja yksi aamuvuoro. Aamuvuoron loputtua alkoi yhteensä neljän vuorokauden 

vapaa. Italialaisten vuorottelua käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.3.2. (Costa, 2000, 367 

ja 370.) 

Etsiessä aiempia tutkimuksia työkuormituksesta löydettiin Työterveyslaitoksen kehittämä 

työn kokonaiskuormituksen arviointiin tehty TIKKA-menetelmä, mitä kuvataan tarkemmin 

kappaleessa 2.1. TIKKA-menetelmä on käytössä rajoitetuin osin pohjalla, kun pyritään 

selvittämään referenssialojen avulla etäohjauskeskuksen työn psyykkisiä kuormitustekijöitä 

sekä sinne soveltuvia työaikajärjestelyjä kuormituksen näkökulmasta. Menetelmästä on 

rajattu pois työn fyysiset kuormitustekijät ja vuorovaikutukseen liittyvät kuormitustekijät. 

Menetelmää hyödynnetään työtehtävään liittyvien psyykkisten kuormitustekijöiden ja 

työaikoihin liittyvien kuormitustekijöiden selvityksessä. TIKKA-menetelmän 

kokonaisvaltainen hyödyntäminen työelämässä vaatii työkuormituksen 

asiantuntijaosaamista, jota odotetaan olevan työterveyshuolloilla sekä 

työsuojeluhenkilöstöllä. Tämän opinnäytetyön kirjoittajalla ei ole edellä mainittua 

osaamista, joten menetelmä on ollut käytössä pääsääntöisesti apuvälineenä asioiden laajuutta 

ja kategorisointia varten.  

1.4.3 Haastattelut 

Haastateltaviin henkilöihin otettiin yhteyttä sähköpostitse ja heiltä tiedusteltiin halukkuutta 

haastatteluun. Kukaan ei kieltäytynyt haastattelupyynnöstä. Haastatteluista ei maksettu 

korvausta. Haastatteluita tehtiin neljä ja haastateltavia henkilöitä oli yhteensä seitsemän. 

Kolme haastattelua tehtiin parihaastatteluna ja yksi yksilöhaastatteluna. Kaikki haastattelut 

olivat teemahaastatteluja eli puolistrukturoituja haastatteluja. Haastattelukysymykset oli 

mietitty etukäteen huolellisesti kaikkien haastatteluiden kohdalla, mutta usein 

vapaamuotoiseksi ja rennoksi muodostunut haastattelutilanne ei seurannut ennalta 

suunniteltua kysymysjärjestystä, mikä on tyypillistä teemahaastatteluille (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 48). Haastatteluiden kohteena oli lennonjohdon ja alusliikennepalvelun 

ammattilaisia sekä etäohjattavien laivojen kehitysyksikön edustaja Rolls-Roycelta. 

Haastattelut kestivät keskimäärin kaksi tuntia. Haastattelujen teemat on kuvattu liitteessä 1. 
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2 Työn kuormitus 

Työn kuormitusta selvitettäessä voidaan pureutua työn moniin eri osa-alueisiin sekä ottaa 

useita eri näkökulmia. Jokaiseen työhön tai jokaiselle alalle ei ole olemassa spesifioitua 

kuormitusselvitystä, vaikka työhyvinvoinnin kartoitukselle ja toteutukselle annetaan 

nykyään paljon arvoa. Työturvallisuuslain tavoitteena on suojata työntekijöitä työn erilaisilta 

vaaroilta, kuten työtapaturmilta, ammattitaudeilta ja muilta työstä aiheutuvilta haitoilta 

ennalta ehkäisevästi sekä työn ollessa käynnissä (Työturvallisuuslaki 1§.) Työn 

kuormituksen arviointi on yksi työhyvinvoinnin työkaluista, jolla pyritään toteuttamaan 

työturvallisuuslain tavoitteita. Sopivasti kuormittava työ lisää työntekijän hyvinvointia, kun 

taas liian vähäinen kuormitus tai liiallinen kuormitus vähentävät sitä (Ahola, Aminoff, 

Hannonen, Hopsu, Härmä, Kandolin, Leppänen, Pehkonen, Ropponen & Sallinen 2015, 7-

8). 

2.1 TIKKA-menetelmä 

Työterveyslaitoksen monialainen kehittäjäryhmä julkaisi ensimmäisen kerran TIKKA-

menetelmän eli Työn Integroidun Kokonaiskuormituksen Arviointimenetelmän vuonna 

2005. Menetelmää uudistettiin kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2015. Se on 

tarkoitettu yleismenetelmäksi eri aloille sekä erilaisiin työtehtäviin ja sen tarkoitus on 

kartoittaa työn kokonaiskuormitus. Menetelmä toimii siten, että ensin rajataan kartoitettava 

kohde, esimerkiksi jokin työtehtävä tai ilmiö, kuten toistuvat ylityöt. Sen jälkeen kohteesta 

kerätään tietoa havainnoimalla, haastattelemalla ja tutkimalla asiaan liittyviä dokumentteja, 

kuten esimerkiksi raportteja tai toteutuneita työtuntilistoja. Viimeiseksi arvioidaan työn 

kuormitustekijät ja annetaan kehitysehdotuksia jokaisen kuormitustekijän kohdalle. Jotta 

menetelmää käytetään oikein ja luotettavasti, tulee käyttäjien olla työterveyshuollon 

ammattilaisia tai tutkittavaan aiheeseen liittyviä asiantuntijoita, kuten psykologeja tai 

fysioterapeutteja. Menetelmän työkaluina ovat listamaiset tiedonkeruukaavakkeet, joiden 

aihealueita on käytetty hyväksi tässä opinnäytetyössä selvittäessä referenssialojen työn 

kuvaa kuormituksen näkökulmasta. (Ahola ym. 2015, 9, 22.) 

TIKKA-menetelmä koostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat työn fyysiset kuormitustekijät, 

vuorovaikutukseen liittyvät kuormitustekijät, työaikoihin liittyvät kuormitustekijät ja 

työtehtävään liittyvät psyykkiset kuormitustekijät. Työn fyysisiä kuormitustekijöitä ovat 

muun muassa työasennot, taakkojen käsittely ja lämpöolosuhteet. Etäohjauskeskusta 

koskeviin fyysisiin kuormitustekijöihin pyritään vaikuttamaan jo testausvaiheessa 
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laboratorio-oloissa. Esimerkkejä vuorovaikutukseen liittyvistä kuormitustekijöistä ovat 

ihmisten välinen yhteistyö, ihmisten ja automaation välinen yhteistyö, päätöstenteon 

oikeudenmukaisuus ja yksin, muista ihmisistä erossa tehtävä työ. Vuorovaikutukseen 

liittyviä kuormitustekijöitä pystytään havainnoimaan vasta kun työ on jo käynnissä ja 

henkilöt työtehtävien tekemiseen on valittu tai heitä ollaan valitsemassa. Työaikoihin 

liittyviä kuormitustekijöitä ovat muun muassa pisimmän työvuoron keston määritys, 

matkustamiseen kuluva aika ja yövuorojen jälkeisen vapaajakson kesto. (Ahola ym. 2015 

32–33, 44, 52–53.) Työaikaan liittyviä kuormitustekijöitä erityisesti vuorotyössä on TIKKA-

menetelmää kattavammin esitetty kunta-alalla tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2014. Niitä 

käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.3. Etäohjauskeskushenkilöstön työn psyykkisiä 

kuormitustekijöitä voidaan kuitenkin hahmotella erinomaisesti TIKKA-menetelmän 

johdolla referenssialoja hyödyntäen.  

2.2 Työn psyykkiset kuormitustekijät 

Kun selvitetään työn psyykkisiä kuormitustekijöitä, ei ole tarkoitus pureutua työntekijän 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, vaan työhön ja työn organisointiin liittyviin 

kuormitustekijöihin, jotka voivat olla vaaraksi tai haitaksi työntekijän terveydelle tai 

hyvinvoinnille. Psyykkisille kuormitustekijöille on ominaista, että niiden haitalliset 

vaikutukset näkyvät viiveellä pitkäaikaisen vaikutuksen jälkeen. Oleellista on myös 

psyykkisten tekijöiden vaikutusaika sekä voimakkuus. Psyykkisille kuormitustekijöille 

altistuminen voi lisätä työntekijän hyvinvointia, kunhan vaikutus on maltillinen. (Ahola ym. 

2015, 37.) Seuraavassa on lueteltu TIKKA-menetelmän tutkijaryhmän esittämät tekijät, 

jotka estävät liiallista psyykkistä kuormitusta sekä keinot, millä tavoin liiallista kuormitusta 

on mahdollista välttää (Ahola ym. 2015, 37–40). Psyykkistä kuormitusta aiheuttavat tekijät 

saadaan muuttamalla alla olevat tekijät kielteisiksi. 

- Työn tavoitteet ja päämäärät ovat selkeät. Työntekijällä tulee olla tiedossa hänen 

työhönsä kohdistuvat odotukset. Tavoitteiden ja työtehtävien tulisi tukea toisiaan. 

- Työmäärä ja työtahti ovat kohtuullisia ja työntekijä pystyy itse vaikuttamaan niihin. 

Työmäärän kasvaessa työntekijän on mahdollisuus saada apua työn suorittamiseen. 

Työssä on mahdollista pitää taukoja.  

- Työssä on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omaa ammatillista pätevyyttä. Työ 

tarjoaa sopivasti haasteita. 
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- Työ ylläpitää vireyttä vaihtelevien tehtävien ja riittävän työmäärän avulla. 

- Työn haasteet ovat kohtuullisia. Työ ei ole jatkuvasti ennakoimatonta, vaikeaa tai 

monimutkaista. Haastaviin tilanteisiin on olemassa ennalta suunnitellut 

toimintamallit ja niiden toteuttamiseen on aikaa. 

- Työnteko ei häiriydy tai esty jatkuvilla keskeytyksillä. Keskeytysten hallintaan on 

olemassa toimintamalleja. 

- Toisten ihmisten turvallisuuteen tai taloudellisiin tekijöihin kohdistuva vastuu on 

kohtuullista tai vastuuseen vaikuttaviin asioihin on mahdollista vaikuttaa 

ratkaisevasti. 

- Työ ei sisällä yleisesti tunnustettuja eettisiä tai arvoihin liittyviä ristiriitoja. Jos näin 

kuitenkin on, niin siihen tulisi olla käytössä riittävästi resursseja. 

- Työstä saa palautetta ja arvostusta joko esimieheltä tai työtovereilta tai omien 

havaintojen kautta. Palaute ei saisi olla pelkästään kielteistä, sillä muuten 

työmotivaatio voi laskea.  

Etäohjauskeskuksen työtä hahmoteltaessa psyykkisten kuormitustekijöiden näkökulmasta 

eettiset ja arvoihin liittyvät ristiriidat eivät ole tärkeässä asemassa. Muut edellä luetellut 

psyykkiset kuormitustekijät esiintyvät mitä luultavimmin etäohjauskeskuksen arjessa. 

Psyykkisten kuormitustekijöiden määrä, voimakkuus ja kesto vaikuttavat työntekijän 

tehokkuuteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Psyykkisten kuormitustekijöiden altistumisen 

määrään vaikuttaa olennaisesti työajan pituus. 

2.3 Työaikoihin liittyvä liiallista kuormitusta ehkäisevä 

vuorotyösuunnittelu 

Etäohjauskeskushenkilöstö tulee noudattamaan jonkinlaista vuorotyöjärjestelyä, koska 

etäohjauskeskus on toiminnassa vuorokauden ympäri. Työterveyslaitoksen tutkijat ovat 

tehneet laajalti tutkimuksia työvuorosuunnittelun parissa. Heidän mukaan seuraavia asioita 

tulisi ottaa huomioon työaikoja ja vuorottelua suunnitellessa välttyäkseen työn liialliselta 

kuormitukselta ja varmistuakseen riittävästä palautumisen mahdollisuudesta. Edellä olevat 

suositukset perustuvat kunta-alalla tehtyyn tutkimukseen, jossa käytössä on jaksotyöaika. 

(Härmä, Vanttola, Ropponen, Koskinen, Hakola, Kalakoski, Puttonen, Sallinen, Nätti, Salo, 

Pentti, Oksanen, Vahtera & Kivimäki 2014, 55–59.) Jaksotyö poikkeaa säännöllisestä 
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työajasta siten, että työaikaa tarkastellaan kahden, kolmen tai kuuden viikon jaksoissa yhden 

viikon tarkastelujakson sijaan (Työaikalaki § 7.) Suositukset on nähtävissä 

Työterveyslaitoksen internetsivuilla eikä niitä ole rajattu koskemaan pelkästään jaksotyötä. 

- Työaika viikossa on enintään 40 tuntia. Jaksotyössä suositellaan välttämään toistuvia 

yli 48 tunnin työvuorojaksoja. Jaksotyön kahden vapaapäivän väliin jäävän 

työjakson tulisi olla enintään 40 tuntia. 

- Turvallisin työvuoron pituus jaksotyössä on 6-9 tuntia. Muussa työssä 10 tunnin 

työvuoro on vielä turvallisen työvuoron rajoissa. Yövuoron pituus saisi olla enintään 

kahdeksan tuntia. Alle neljän tunnin pituiset työvuorot lisäävät työvuorojen määrää 

ja samalla työhön sidonnaisuutta vähentäen samalla vapaapäiviä. 

- Peräkkäisten työpäivien määrä on korkeintaan viisi päivää. Yövuoroja olisi hyvä olla 

peräkkäin mahdollisimman vähän, enintään neljä kappaletta, mutta mielellään vain 

1-2 kappaletta. Myös pitkää iltavuorojen sarjaa tulisi välttää. Ennen klo 06:00 alkavia 

aikaisia aamuvuoroja tulisi välttää tai olla mahdollisimman vähän peräkkäin.  

- Työvuorojen väliin olisi hyvä jäädä ainakin 11 tuntia vapaata. Yövuorojen 

aiheuttama kuormitus vaatii palautuakseen kaksi vuorokautta. Viikossa 

keskeytymätöntä lepoa on suositeltavaa saada vähintään 35 tuntia, mielellään 

enemmän kuin 48 tuntia. Vuorotteluun olisi suositeltavaa suunnitella vapaita 

viikonloppuja, jotta muun elämän yhteensovittaminen olisi jouhevampaa ja 

edesauttaisi palautumista. Yksittäisiä vapaapäiviä työpäivien välissä tulisi välttää. 

- Kolmivuorotyössä suositellaan nopeaa, myötä päivään kiertävää vuorottelua, missä 

yhtä työvuoroa tehdään kerrallaan enintään kaksi peräkkäin. Myötä päivään kierrossa 

seuraava työvuoro alkaa aina myöhempään kuin edellinen eli aamuvuorojen jälkeen 

tehdään päivävuoroa ja viimeisenä yövuoroa. 

- Työntekijän toiveet otetaan huomioon työaikoja suunnitellessa. Tämä edesauttaa 

työn ja muun elämän yhteensovittamista.  

2.4 Vuorotyön vaikutus ihmisen terveyteen 

Erilaiset valvontakeskukset ovat usein toiminnassa ympäri vuorokauden ja niissä 

työskentelevä henkilöstö tekee vaihtelevaa vuorotyötä, jotta valvontakeskusten toiminta 

voidaan ylläpitää halutusti ja jotta öiseen aikaan tehtävät vuorot jakautuisivat tasaisesti 
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henkilöstön kesken. Öiseen aikaan tehtävät vuorot sekoittavat ihmisen sirkadiaanisen 

rytmin, sillä työtä tehdään sellaisena vuorokaudenaikana, jolloin ihmisen olisi luontaista 

nukkua. Yöaikaan valvomisella aiheutunutta univelkaa voidaan pyrkiä lievittämään 

päiväsaikaan nukkumalla, mutta päivällä nukuttu uni yövuoron jälkeen tai ennen edeltävää 

yövuoroa nukuttu uni jää usein 2-4 tuntia lyhemmäksi kuin yöllä nukuttu uni. Yövuorot 

sekoittavat ihmisen vuorokausirytmin, pakottavat työntekijän työskentelemään ihmiselle 

epäedullisena ajankohtana ja ajavat ihmisen tilanteeseen, jossa unen saanti oletettavasti 

vähenee. (Åkerstedt 1995, 17.) Nämä seikat muun muassa heikentävät työntekijän 

reaktiokykyä ja tehokkuutta, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä erityisesti turvallisuuskriittisessä 

valvontatyössä.  

Nykyään pidetään normaalina rytminä nukkumista yöllä ja hereillä oloa päivällä. On esitetty, 

että aikoinaan ihminen olisi nukkunut järjestelmällisesti usean otteeseen vuorokaudessa. 

(Partinen 2012b.) Uni on ihmiselle elintärkeää, aivan kuten ravinto ja vesi. Ilman riittävää 

unta emme pysty hoitamaan jokapäiväisiä askareitamme emmekä luultavasti kykene 

nauttimaan elämästä niin hyvin kuin olisi mahdollista. Keskimääräisesti suomalainen 

aikuinen nukkuu 7-8 tuntia vuorokaudessa, mutta unen tarve on yksilöllinen. Joillekin riittää 

viisi tuntia unta, jotkut tarvitsevat yhdeksän ja puoli tuntia unta herätäkseen virkeänä ja 

jaksaakseen päivän askareet kohtalaisesti. Yksi tunti unta mahdollistaa noin 3-4 tunnin 

valveillaolon ilman suurempia ponnisteluita. (Partinen 2009.)  

Vuorotyötä tekevien ihmisten terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tämän hetkisen 

tutkimustiedon mukaan vuorotyötä tekevillä ihmisillä on 40 % kohonnut riski sairastua 

sydän- ja verisuonitauteihin (Bøggild & Knuttsson 1999, 85; Harrington 2001, 70). 

Ruoansulatukseen liittyvät ongelmat ovat yleisiä vuorotyöläisten keskuudessa. Samoin 

ahdistusta ja masennusta on tavattu vuorotyöläisillä. On kuitenkin vielä epäselvää, johtuuko 

edellä mainitut ongelmat vuorotyöstä vai onko henkilöillä piilevä taipumus sairastua niihin 

vuorotyöstä huolimatta. Ruoansulatusongelmat ja henkisen terveyden ongelmat ovat 

muutenkin yleistyneet ihmisillä. (Harrington 2001, 70; Partinen 2012a.) On mahdollista, että 

yövuorot aiheuttavat univelkaa ja stressiä. Nämä voivat hankaloittaa naisten raskaaksi tuloa 

aiheuttaen kuukautiskiertohäiriöitä. Ennenaikainen synnytys ja vastasyntyneiden 

alipainoisuus ovat myös riskejä yövuoroja tekeville naisille ja heidän jälkeläisilleen. 

(Spurgeon, ix, sit. Harrington 2001, 70.)  
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2.5 Vuorotyön vaikutus turvallisuudelle 

Ympärivuorokautinen palvelu on yleistä monella turvallisuuskriittisellä alalla. Erityisesti 

valvomoissa tai toimistotiloissa työskenteleville yövuorot voivat olla haastavia, sillä 

aktiivista vireystilaa nostattavaa liikkumista ei tule automaattisesti työn puolesta (Luna 

1998, 11). Ihmisen keho on öisin valmiiksi heikosti reagoivassa tilassa ja vaikutusta lisää 

epäsäännöllinen unirytmi ja univaje (Åkerstedt 1995, 20). Valvomotyölle on myös 

tyypillistä, että välillä tulee hetkiä, jolloin tapahtumia ei ole kovinkaan paljon. Tällöin työ 

voi tuntua puuduttavalta ja ihmisen vireystila laskee erityisesti öisin. (Koski 2018a; Linjos-

Maunula 2018a; Zscharnack 2018.) 

3 Laivan vahtipäällikkö 

Laivat liikennöivät vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden omien aikataulujensa ja 

rahtaustensa mukaan. Liikkuvan laivan komentosillalla on oltava aina vahdissa riittävä 

henkilöstö, joka on pätevä tehtävään. Laivan päällikkö on vastuussa riittävän 

vahtihenkilöstön varmistamisesta matkan aikana komentosillalla ja konehuoneessa ja 

lastausoperaatioiden aikana sellaisissa paikoissa aluksessa, missä vahdinpitoa tarvitaan. 

(IMO 2011, 253). Joillakin laivoilla pidetään miehitys komentosillalla myös satamakäynnin 

aikana. Laivan miehistölle on tunnusomaista, että laivassa asutaan useita päiviä ja työtä 

tehdään joka päivä. Vastaavasti vapaapäiviä on useita peräkkäin.  

3.1 Työn kuvaus 

Laivan päällikkö arvioi vahtihenkilöstön riittävyyden merimatkan ajaksi. Käytännössä 

vahtipäällikkö tekee työtä yksin avomerellä päiväsaikaan. Pimeään aikaan tai huonon 

näkyvyyden vallitessa hän lisää miehitystä pyytäen tähystäjän paikalle (IMO 2011, 254). 

Vilkkaasti liikennöidyillä vesialueilla tai muuten haastavilla vesialueilla kuten saaristossa 

työkuorman oletetaan kasvavan. Tällöin vahtihenkilöstöön voi kuulua jatkuvasti kaksi 

henkilöä, yleensä vahtipäällikkö ja linjaluotsi. Linjaluotsin käytöstä, tai oikeammin 

sanottuna luotsin käytöstä määrää vesialueen omistava valtio. Linjaluotsi on luotsitutkinnon 

suorittanut merikapteeni, joka suorittaa luotsausta pääsääntöisesti samalla laivalla. 

Keskitymme jatkossa tilanteeseen, jossa komentosillalla pitää vahtia sääolosuhteiden niin 

salliessa yksi henkilö.  
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3.1.1 Vahtipäällikön tehtävät liittyen navigointiin 

Vahtipäällikön tehtävä on vahtinsa aikana varmistaa laivan turvallinen ja asianmukainen 

kulku ottaen huomioon liikennealue, sääolosuhteet ja laivan ominaisuudet. 

Yhteentörmäyksen ja pohjakosketuksen estäminen ovat vahtipäällikön ensisijaisia tehtäviä 

turvallisuuden varmistamisessa. Hänen velvollisuuksiinsa kuuluu myös ympäristön 

pilaantumisen välttäminen oman aluksen osalta. (IMO 2011, 253.) Vahdinpitoon kuuluu 

nykyään myös radioaseman hoito vahdin aikana eli käytännössä hätäkanavien – ja 

taajuuksien päivystäminen sekä liikennealueen vaatimien radiokanavien kuuntelu sekä 

vaadittujen radioilmoitusten teko.  

Victor Conceição tutki vuonna 2018 julkaistussa filosofian lisensiaattityössään 

komentosiltatiimien hallintaprosessien vaikutusta navigoinnin turvallisuuteen. Hänen 

tutkimuksensa koostui kolmesta osatutkimuksesta. Ensimmäinen osatutkimus pyrki 

selvittämään, miten navigointia tehdään ja hahmotetaan ammatinharjoittajien näkökulmasta. 

Toinen osatutkimus syventyi ihmisen ja teknologian yhtymäkohtiin ja kolmas osatutkimus 

pyrki lisäämään ymmärrystä navigointiin olennaisesti liittyvistä ei-teknisistä taidoista, kuten 

päätöksenteosta, johtajuudesta ja tiimityöstä. (Conceição 2018, iii, 48.) Conceiçãon näkemys 

turvallisesta ja tehokkaasta laivan liikennöinnistä kahden sataman välillä muodostuu matkan 

suunnittelusta, reitin ylläpitämisestä ja vaaratilanteiden välttämisestä. Hänen mukaansa 

edellä mainitut kolme teemaa ovat esillä ensin matkan suunnitteluvaiheessa ja sen jälkeen 

toistuvasti matkan edetessä. Ennen matkaa suunnitellaan reitti yksityiskohtaisesti ja 

selvitetään etukäteen mahdolliset vaaran paikat, kuten matalikot ja liikenneristeykset. 

Vahtipäällikön tehtävänä on noudattaa reittisuunnitelmaa vahtinsa aikana. Johtuen muusta 

liikenteestä, reitiltä joudutaan usein poikkeamaan vaaratilanteiden välttämiseksi. Reitiltä 

poikkeaminen edellyttää uutta turvalliseksi varmistettua suunnitelmaa, jonka vahtipäällikkö 

tekee nopeasti vahtinsa aikana. (Conceição 2018, 7.) Monitorointi vaihtuu siis aktiiviseksi 

toiminnaksi ja laivaa ohjaillaan tilanteen vaatimalla tavalla muuttamalla suuntaa ja/tai 

nopeutta. Kun vaaratilanne on ohi, pyritään palaamaan alkuperäiselle reitille ja jatkamaan 

monitorointia. Huonot sääolosuhteet voivat vaikuttaa reitin ylläpitoon liikenneruuhkan 

tavoin ja reitiltä voidaan joutua poikkeamaan tai nopeutta hidastamaan, jotta miehistön ja 

aluksen turvallisuus ei vaarannu (Conceição 2018, 7). Reittilaivojen aikataulut on laadittu 

usein hyvin tiukoiksi, eikä ylimääräistä aikaa useinkaan ole. Tämä voi aiheuttaa pulmallisen 

tilanteen vahtipäällikölle, joka on vastuussa oman vahtinsa aikana reittisuunnitelman 

mukaisesta etenemisestä.  
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Vahdin kulkuun vaikuttaa olennaisesti muun liikenteen määrä. Jos liikennettä on paljon, 

saattaa vahdista tulla hyvinkin intensiivinen. Liikenteen vähyys puolestaan laskee 

vahtipäällikön virikkeiden määrää. Säännöt yhteentörmäyksen välttämiseksi merellä eli 

COLREGs (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea) 

toimivat ohjeistuksena liikennetilanteisiin. Jokainen liikennetilanne on kuitenkin 

omanlaisensa ja tiheä liikenne tai niukka käytettävissä oleva tila pienentävät marginaalia 

aiheuttaen vahtipäällikölle haastavia tilanteita. Kahden laivan kohtaamisessa on aina pieni 

epävarmuus siitä, miten hyvin tilannetta seurataan toisella komentosillalla ja aiotaanko siellä 

toimia COLREGS-sääntöjen mukaan. Muita yllättäviä navigointiin liittyviä 

kuormitustekijöitä voivat olla esimerkiksi pääkoneiden tai ruorikoneiston viat. 

Vahtipäällikkö käyttää työssään apuna laitteita ja automatiikkaa vaihtelevissa määrin. 

Uudemmissa laivoissa on tarjolla runsaasti teknologiaa, jonka tarkoitus on avustaa 

vahtipäällikköä. Toisaalta vanhempien laivojen komentosilloilta löytyvät kaikki 

välttämättömät laitteet laivan turvalliseen navigointiin eli tutka, GPS sekä merikartat 

elektronisena ja/tai painettuna. Tutkaan ja muihin navigointilaitteistoihin on usein saatavilla 

hälytykset, jotka aktivoituvat joko laitteistohäiriöiden vuoksi tai käyttäjän asettamien 

säätöjen mukaan. Käyttäjä ei voi aina vaikuttaa laitteistohälytyksiin, mutta esimerkiksi 

tutkaan on mahdollista asettaa hälytys, joka ilmoittaa äänellä havaitessaan kohteen ennalta 

määriteltyjen asetusten mukaisesti. Vilkasliikenteisellä alueella nämä turvallisuutta 

parantavat hälytykset jätetään joskus aktivoimatta, sillä hälytyksiä tulisi jatkuvasti ja se voisi 

häiritä keskittymistä liikennetilanteen seuraamiseen (Kauhanen 2015, 19). VHF-

radioliikenne toisten asemien kesken lisää komentosillalla mahdollisesti häiritseviä 

äänitekijöitä, joita ei voida kuitenkaan kokonaan hiljentää pois. 

Laivan päällikköä informoidaan navigoinnin turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten 

konevioista, erittäin huonosta näkyvyydestä, kovasta merenkäynnistä ja runsaasta 

liikenteestä (IMO 2011, 257–258). Päällikkö toimii vahtipäällikön tukena tarvittaessa ja 

samalla lisäresurssina, jos kuormitus komentosillalla äityy liian suureksi. Vahtipäälliköllä 

voi olla korkea kynnys kutsua päällikkö sillalle, jos esimerkiksi edeltävinä vuorokausina on 

ollut useita satamakäyntejä. Päällikkö on aina työllistettynä lähdöissä, kiinnityksissä ja usein 

myös viranomaiskäyntien takia satamakäynnin aikana ja on oletettavaa, että hänen 

lepäämiseen käytettävä aika on jäänyt hyvin vähäiseksi (Onnettomuustutkintakeskus 2004, 

34). Tiheät satamakäynnit työllistävät myös muita kansiosaston jäseniä mukaan lukien 

lepovuorossa olevat vahtipäälliköt, sillä miehistöä tarvitaan laivan kiinnitystehtäviin 
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(Onnettomuustutkintakeskus 2004, 34). Pyrkimys kuitenkin on, että satamasta irrotuksen 

jälkeen vahdissa aloittava miehistö olisi saanut levätä ennen vahdin aloitusta. 

Laivan miehistö kohtaa vallitsevan sään voimatta juurikaan vaikuttaa siihen. Sumu tai 

muuten huono näkyvyys esimerkiksi sateen aiheuttamana eliminoi kohteiden 

varmistusmahdollisuuden optisesti komentosillan ikkunasta. Laivan liikehdintään kovassa 

merenkäynnissä pystyy vaikuttamaan reittisuunnitelman muutoksilla, sekä kulkunopeuden 

ja laivan trimmin säädöillä. Joihinkin aluksiin on asennettu evävakaajat eli stabilisaattorit. 

Ne toimivat laivan vedenalaisina siipinä vaimentaen aluksen liikkeitä aallokossa.  

3.1.2 Muita vahtipäällikön tehtäviä vahdin aikana 

Navigoinnin lisäksi vahtipäällikköä voivat työllistää muut asiat vahdin aikana. 

Komentosillalle on sijoitettu erilaisia hälytys – ja käyttölaitteistoja muun muassa 

palohälytyksille, vesitiiviille oville ja vesitiiviille osastoille. Laitteistojen määrä ja laatu 

riippuu laivatyypistä. Useimmista näistä laitteistoista tulee ääni hälytyksen sattuessa (IMO 

2014, 71–78 ja 148). Hälytykset keskeyttävät vahtipäällikön meneillään olevan 

navigointityön aivan kuten toimistotyössä keskeytyksiä voivat aiheuttaa sähköpostien 

saapumisilmoitukset tai työtoverien yllättävät vierailut. Komentosillalle tulevia hälytyksiä 

ei voi hiljentää äänettömälle vaan niihin on aina reagoitava. Aiheettomat eli väärät hälytykset 

työllistävät vahtipäällikköä todellisen vaaran aiheuttaman hälytyksen lailla. Ne voidaan 

todeta aiheettomiksi vasta tarkistuksen jälkeen. Tarkistuksista huolehtii joku muu miehistön 

jäsen ja tähän liittyy usein paljon kommunikointia laivan sisäisillä viestimillä. 

Laivan miehistö on yleensä yhteydessä komentosillalle ensimmäisenä, jos laivalla sattuu 

jokin hätä- tai poikkeustilanne. Näistä tilanteista esimerkkeinä ovat miehistön tai 

matkustajien loukkaantumiset tai sairaskohtaukset, puutteelliseen lastinkiinnitykseen 

liittyvät huomiot, laivan laitteistoihin liittyvät vikatilanteet tai yleensäkin sellaiset 

ongelmatilanteet, joista ei tule komentosillalle erillistä hälytystä. Yhteys otetaan yleensä 

laivan sisäisellä puhelinjärjestelmällä, radiopuhelimella tai kasvotusten käymällä 

komentosillalla. Vahtipäällikön on otettava vastaan ilmoitukset tilanteista ja ryhdyttävä 

toimiin joko itse komentosillalla tai hän voi hälyttää tehtävään toisen henkilön riippuen 

hälytyksen luonteesta.  
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3.1.3 Muut kansipäällystön työtehtävät 

Oman vahdin lisäksi kansipäällystö ottaa osaa moniin tehtäviin laivalla. Laivan irrotus- ja 

kiinnitystoimet vaativat yleensä enemmän miehistöä, kuin normaalisti on vahtihenkilöstön 

puitteissa töissä. Satamassa alkavat purku- ja lastaustoimet yleensä välittömästi kiinnityksen 

jälkeen. Yliperämies vastaa lastaustoiminnoista ja on näin ollen hereillä lastaustoimintojen 

ajan. Laivassa, jossa lastataan tai puretaan useita lastikansia samaan aikaan, on usein tarpeen, 

että yksi kansipäällystön jäsen on valvomassa lastitoimintoja yliperämiehen lisäksi. 

Viranomaistarkastukset, rahtaajan tarkastukset, varustamon henkilöstön käynnit ja muut 

sidosryhmätapaamiset tapahtuvat aina satamakäyntien aikana. Nämä vaativat aina jonkun 

kansi- tai konepäällystön jäsenen läsnäoloa. (Onnettomuustutkintakeskus 2004, 34, 42.) 

Kansipäällystön jäsenillä eli vahtipäälliköillä on vahdinajon lisäksi omat vastuualueensa 

laivalla. Näitä ovat muun muassa lastitoiminnot, hengenpelastuslaitteistot, turvallisuus- ja 

turvaharjoitusten (safety ja ISPS) suunnittelu ja toteutus, navigointilaitteistojen ja 

tietolähteiden ylläpito ja päivitys, reittisuunnittelu, laiva-apteekin ylläpito ja hoito, lääkintä 

ja tietoliikennetoimintojen ylläpito laivan osalta. Edellä mainitut tehtävät tehdään 

komentosiltavahdin ulkopuolella aiheuttaen ylitöitä ja katkoksia vapaavahtiin. Linjaluotsaus 

työllistää päällikköä ja joskus yliperämiestäkin ja lisää työtunteja. 

(Onnettomuustutkintakeskus 2004, 34; Merenkulkulaitos 1997, 63.) 

3.2 Työvuorojärjestelmät 

Vahtipäällikköä koskeva työvuorojärjestelmä käsittää kaksi eri kokonaisuutta. Toinen on 

laivalla noudatettava työaikajärjestely eli vahtijärjestelmä. Toinen on työn ja vapaa-ajan 

ilmoittava järjestelmä eli vuorottelujärjestelmä. 

3.2.1 Vahtijärjestelmät ja työaika 

Vahtihenkilöstö voi noudattaa erilaisia vahtijärjestelmä ja niiden sovelluksia. Yleisesti on 

käytössä 4/8 -järjestelmä, joka tarkoittaa, että vahtivuorot ovat neljän tunnin pituisia ja ne 

alkavat aina samaan kellonaikaan, esimerkiksi klo 16:00 tai klo 04:00. Toinen yleinen 

vahtijärjestely on 6/6-järjestelmä, jolloin vahtivuorot ovat kuuden tunnin pituisia. Nämä 

vahdit alkavat myös aina samaan kellonaikaan. Vahtijärjestelmiä voidaan myös sekoittaa 

esimerkiksi niin, että yksi vahti on neljän tunnin mittainen ja toinen vahti on kuusi tuntia. 

Harvemmin käytössä oleva vahtijärjestelmä on 12/12-järjestelmä, jolloin vahti kestää 12 

tuntia ja vahdin jälkeen on 12 tunnin vapaa.  (Onnettomuustutkintakeskus 2004, 19.) Vahti 
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voi kestää vain kaksikin tuntia. Laivalla on yleensä kuitenkin voimassa jokin 

vahtijärjestelmä runkona, vaikka vahteja hieman pilkottaisiinkin. Päällikkö päättää, millaista 

vahtijärjestelmää laivalla ajetaan, joskin myös varustamolla voi olla tähän ohjeistus. Joissain 

laivoissa vahdit jaetaan vakanssin mukaan ja näin ollen henkilöllä on aina sama vahti 

vapailta töihin tullessaan. Joskus laivat päättävät sekoittaa vahteja vakansseittain, mikä tuo 

vaihtelua varsinkin aikataulutetussa reittiliikenteessä liikennöivän laivan vahtipäälliköille. 

Vahtivuoroon ei sisälly lakisääteisiä taukoja. Vahtivuoron kestäessä laivan ruoka-aikojen yli 

järjestetään korvaava henkilö vahtiin niin, että vahtipäällikkö pääsee ruokailemaan.  

Väsymystä (fatigue) kansipäällystön keskuudessa on tutkittu viimeisen 15 vuoden aikana 

runsaasti ja yksi syy siihen on ollut lisääntyneet merenkulun onnettomuudet, joiden syntyyn 

väsymyksen on todettu vaikuttaneen suuresti. Erityisesti karilleajon, öisen ja aikaisen aamun 

ajankohdan ja 6/6-järjestelmän on todettu olevan yhteisiä tekijöitä väsymyksen 

aiheuttamissa onnettomuuksissa (Marine Accident Investigation Branch 2004, 10–12). 

Härmä kollegoineen (2008) tutkivat 4/8- ja 6/6-järjestelmän vaikutusta kansipäällystön 

uneliaisuuteen. 68 % tutkimukseen osallistuneista noudattivat joko 4/8-järjestelmää (42 %) 

tai 6/6-järjestelmää (26 %). Loput noudattivat sekoitettuja vahteja. Tutkimuksen mukaan 

6/6-järjestelmää noudattavat henkilöt nukkuivat 44 minuuttia vähemmän kuin 4/8-

järjestelmää noudattavat henkilöt. Tutkimuksen osana oli kyselykaavake, jonka täytti ja 

palautti 185 henkilöä. Kyselykaavakkeen avulla saatiin muun muassa selville, että 

tutkimukseen osallistuneista 40,6 % oli nukahtanut työssään viimeisen viiden vuoden 

aikana. Työtehtäviä ei eritelty tarkemmin. 17,6 % vastaajista ilmoittivat kokeneensa 

vahtivuoron aikaista nukahtamista edes kerran jossain kohtaa koko työuransa aikana. Vahdin 

aikainen torkahtelu oli yleisempää 6/6-järjestelmässä. 6/6-järjestelmässä olevilla oli 

tutkimuksen mukaan nelinkertainen riski kokea liiallista väsymystä verrattuna henkilöihin, 

jotka noudattivat sekoitettuja vahtijärjestelmiä. (Härmä, Partinen, Repo, Sorsa & Siivonen 

2008, 413–419; Härmä 2018.) 

Kappaleessa 3.1.3. esitettiin vahtiperämiehen muita töitä. Nämä työt tehdään 

komentosiltavahdin lisäksi vapaavahdin aikana. Merityöaikalain mukaan merenkulkijan 

säännöllinen työaika on kahdeksan tuntia vuorokaudessa (Merityöaikalaki.) Tämä täyttyy 

kahdesta neljän tunnin vahdista. Lepoaikamääräysten mukaan jokaisessa 24 tunnin 

tarkastelujaksossa tulee olla kymmenen tuntia lepoa, joka voidaan jakaa enintään kahteen 

osaan. Näistä toisen osan on oltava vähintään kuuden tunnin pituinen. Seitsemän päivän 

tarkastelujaksossa tulee olla 77 tuntia lepoa, mikä tarkoittaa 11 tuntia vuorokaudessa, jos se 

jaettaisiin jokaiselle päivälle tasaisesti. (ILO 2006). Vahtipäällikön osalta tämä tarkoittaa 14 
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tunnin enimmäistyöaikaa 24 tunnin tarkastelujaksossa mutta seitsemän päivän 

tarkastelujakson aikana ei voi jokaisena päivänä tehdä 14 tuntia töitä. Van Leeuwen, Kircher, 

Dahlgren, Lützhöft, Barnett, Kecklund ja Åkerstedt tekivät vuonna 2013 simulaattorioloissa 

tutkimuksen, jonka oli tarkoitus tutkia unen ja uneliaisuuden eroja 4/8-järjestelmän vahtien 

välillä sekä tutkia, millainen vaikutus on vapaajakson keskeytymisellä esimerkiksi ylitöiden 

vuoksi. Tutkimuksen mukaan uneliaisuus oli kaikissa vahdeissa korkeammalla päivän 

ensimmäisten vahtien kohdalla eli klo 00-08 välisenä aikana. 04-08 vahtia ajavat nukkuivat 

vuorokaudessa vähiten ja heillä myös havaittiin korkeinta uneliaisuutta vahdin aikana, jopa 

niin korkeaa, että monen tutkimukseen osallistuvan todettiin nukahtavan vahdin aikana. 

Lepojakson eli vapaavahdin keskeytymisen yhden kerran todettiin vaikuttavan seuraavaan 

vahtiin voimakkaasti kaikkien vahtien osalta aiheuttaen vakavaa uneliaisuutta ja monien 

henkilöiden nukahtamista vahdin aikana. (Van Leeuwen, Kircher, Dahlgren, Lützhöft, 

Barnett, Kecklund & Åkerstedt 2013, 6-7.) 

3.2.2 Vuorottelujärjestelmät 

Työvuoron pituus riippuu varustamon käytännöistä, laivatyypistä ja kansallisuudesta, jota 

laiva edustaa. Suomen lipun alla liikennöivillä laivoilla työjakso on 14 vuorokaudesta viiteen 

kuukauteen. Tyypillinen työvuoro matkustajalaivalla on 14 vuorokautta ja rahtilaivalla 4-6 

viikkoa. Käytössä voi olla 2:1 järjestelmä tai 1:1 järjestelmä vapaiden kannalta. 2:1 

järjestelmässä kaksi työpäivää laivalla oikeuttaa yhteen vapaapäivään maissa. 1:1 

järjestelmässä yksi työpäivä laivalla oikeuttaa yhteen vapaapäivään maissa. Edellä esitetyn 

mukaisesti neljän viikon työvuoro laivalla oikeuttaa neljän viikon vapaaseen 1:1 

järjestelmässä ja kahden viikon vapaaseen 2:1 järjestelmässä. (Suomen Laivanpäällystöliitto 

2018.) 

4 Alusliikennepalvelu 

Alusliikennepalvelun (Vessel Traffic Services, VTS) tehtävänä on edistää ihmishengen ja 

merenkulun turvallisuutta, suojata ympäristöä merialueilla ja edistää navigoinnin 

tehokkuutta. Alusliikennepalvelu voidaan perustaa sopimusvaltion alueelle, jos 

sopimusvaltio itse kokee, että liikenteen tiheys sitä vaatii. Laivojen osallistuminen 

alusliikennepalveluun voidaan määrätä pakolliseksi ainoastaan sopimusvaltion aluevesillä. 

(IMO 2014, 291.) 
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Alusliikennepalvelua tuottaa Suomessa Liikennevirasto, joka on Suomen VTS-

viranomainen. Suomen rannikkoalue on jaettu kuuteen VTS-alueeseen. 

Alusliikennepalvelua annetaan kahdesta VTS-keskuksesta käsin rannikkoalueille, jotka 

molemmat kattavat kolme VTS-sektoria. VTS-keskukset ovat Länsi-Suomen 

Meriliikennekeskus Turussa ja Suomenlahden Meriliikennekeskus Helsingissä. Lisäksi 

Lappeenrannassa toimii Saimaa VTS avovesikaudella. (Liikennevirasto 2018.) 

4.1 Alusliikenneohjaajan työ 

Alusliikennepalvelulain mukaan alusliikenneohjaajan tehtävä on valvoa eli monitoroida ja 

ohjata laivaliikennettä pääsääntöisesti keskuksessa näkyvän tilannekuvan ja VHF-

radioliikenteen avulla. Alusliikennepalveluun osallistuminen on pakollista Suomessa 24 

metriä ja sitä pidemmille laivoille. Alusliikenneohjaaja antaa asiakkailleen tiedotuksia, 

ohjeellista navigointiapua ja järjestelee laivaliikennettä. Tiedotukset voivat sisältää muun 

muassa informaatiota muista laivoista, sää- ja jääolosuhteista ja väylien turvalaitteiden 

puutteellisesta kunnosta.  Navigointiapua antaessa alusliikenneohjaaja saattaa antaa laivalle 

tietoa sen sijainnista väylälinjan suhteen, ohjata laivan turvalliselle vesialueelle antamalla 

suuntia tai informoida laivaa muiden laivojen sijainnista ja niiden aikeista. 

Alusliikenneohjaaja järjestelee VTS-alueelle mereltä tai satamasta tulevaa ja siellä olevaa 

laivaliikennettä esimerkiksi myöntämällä lähtölupia satamasta, porrastamalla liikennettä 

sekä antamalla ankkurointipaikkoja. Tilanteen niin vaatiessa alusliikenneohjaaja voi 

viranomaisena määrätä tai kieltää edellä mainitut laivaliikehdinnät. Alusliikenneohjaaja voi 

tarvittaessa käyttää virkavaltaansa myös sulkemalla tai avaamalla väyläalueen esimerkiksi 

meripelastustapahtuman johdosta tai asettamalla väylälle tilapäisiä nopeusrajoituksia. 

(Alusliikennepalvelulaki.) 

Alusliikenneohjaaja ei yleensä tiedä työvuoroon tullessaan, mitä alkava työvuoro tulee 

pitämään sisällään päivittäisen reittiliikenteen lisäksi. Työvuorot aloitetaan aina 

orientoitumalla VTS-sektorin vallitsevaan tilanteeseen vastaanottamalla tilannetiedotus 

vapautuvalta vahdilta. Tilannetiedotukseen on varattu aikaa 40 minuuttia, mutta käytännössä 

siihen menee vähemmän aikaa. Keskuksessa on käytössä myös sähköinen 

vahdinvaihtoraportointi, johon merkitään muistiin sellaiset asiat, joilla on vaikutusta tuleviin 

vahteihin. (Linjos-Maunula 2018b; Zscharnack 2018.) Tämän jälkeen aloitetaan 

alusliikenneohjaajan perustyö, joka sisältää laivaliikenteen monitorointia tilannekuvasta, 

turvallisuuden systemaattista arviointia uhkaavien tilanteiden varalta sekä radioilmoitusten 

vastaanottamista ja niiden tuottamista. Laivojen suunnan ja nopeuden muutokset ovat hitaita 
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ja niihin tarvitaan aikaa. Siksi turvallisuutta uhkaavat tilanteet on havaittava ajoissa, jotta 

korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä mahdollisimman aikaisin. (Wiersma & Mastenbroek 

1998, 83.) 

Liikennetiheys, sää- ja jääolosuhteet, merenkulun turvalaitteiden viat ja käynnissä olevat 

väyläurakoinnit vaikuttavat VTS-sektorin työkuormaan rutiinityössä. 

Meriliikennekeskuksen päällikön mukaan myös vuosittainen jäänmurto ja erityisesti siihen 

liittyvä viestiliikenne työllistää alusliikenneohjaajia paljon. Suomessa on käytössä 

toimintatapa, jonka mukaan alusliikenneohjaaja vastaa kaikista toiminnoista ja tehtävistä 

omalla VTS-sektorillaan. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista tilannekuvan ylläpitoa VTS-

sektorilla sekä kaikkien alusliikenteeseen osallistuvien tahojen tiedottamista. (Linjos-

Maunula 2018a.) Alla on esitetty tutkijan tekemä kuvitteellinen yksittäinen liikennetilanne:   

Liikennetilanteen osallisia voivat olla esimerkiksi väyläalueella toimiva ruoppaaja ja 

matkustaja-autolautta, joka tulee ohittamaan ruoppaajan. Lisäksi matkustaja-autolauttaa 

vastaan on tulossa syväyden rajoittama raakaöljytankkeri. Alusliikenneohjaajan 

tilannekuvan mukaan kolmen laivan kohtaaminen vaikuttaisi tapahtuvan ruoppaajan 

kohdalla, mikä ruoppaustyönsä vuoksi ei siedä isoa aallokkoa, eikä kolme laivaa mahdu 

kohtaamaan turvallisesti rinnakkain kyseisessä väylän kohdassa. 

Alusliikenneohjaajan tulee tiedottaa kaikkia osapuolia yhteisestä liikennetilanteesta. 

Päätökset varsinaisista ohjailutoimenpiteistä vaaran välttämiseksi tehdään kuitenkin laivojen 

komentosillalla, eikä alusliikenneohjaaja normaalisti näihin päätöksiin puutu (Praetorius, 

van Westrenen, Mitchell ja Hollnagel 2012, 279). Tiedotuksen jälkeen alusliikenneohjaaja 

jää kuuntelemaan, millä tavoin laivat sopivat tilanteen hoidettavan, ja seuraa tilanteen 

kehittymistä, kunnes laivojen kohtaaminen on ohi. 

VTS-keskukset ovat sähköisten tietoliikennejärjestelmien varassa. Järjestelmät on 

kahdennettu, mutta silti on mahdollista, että katkoksia tulee. Katkokset ovat 

poikkeustilanteita ja aiheuttavat kuormitusta alusliikenneohjaajalle ja vuoroesimiehelle, sillä 

useimmiten ne heikentävät tilannekuvan ylläpitoa tai viestiyhteyksiä. Myös muut pienemmät 

laitteisto-ongelmat voivat kuormittaa VTS-keskusten toimintaa. (Linjos-Maunula 2018a; 

Koski 2018a.) Alusliikennepalvelun lisäksi VTS-keskuksissa on paljon toimintaa erityisesti 

arkipäivisin. VTS-keskukset ovat kiinnostava vierailukohde sidosryhmille. Yleensä myös 

laitteistojen huollot ja toimitilan siivoukset tehdään arkena. Vuoroesimies hoitaa 

alusliikennepalvelun ulkopuoliset tapahtumat keskuksessa, mutta niiden vaikutusta 
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alusliikenneohjaajan työhön ei voida täysin välttää ja ne voivat aiheuttaa keskeytyksiä 

alusliikenneohjaajan työhön. (Linjos-Maunula 2018a; Zscharnack 2018.) Vuoroesimiehellä 

ei ole kummassakaan keskuksessa omaa VTS-sektoria valvottavanaan, vaan hän toimii 

tukena ja lisäresurssina esimerkiksi silloin, kun jonkin VTS-sektorin alusliikenneohjaaja 

tarvitsee tukea. 

4.2 VTS-keskukset 

Turussa sijaitseva Länsi-Suomen Meriliikennekeskus vastaa kolmesta VTS-sektorista 

Hangon länsipuolelta Tornioon mukaan lukien Ahvenanmaa. Keskuksessa on viisi 

alusliikenneohjaajan työpistettä, joista neljä on käytössä jatkuvasti ja viides on harjoitteluun 

tarkoitettu työpiste. Lisäksi on vuoroesimiehen työpiste. Alusliikenneohjaajan yksi 

tärkeimmistä työkaluista on VTS-sektorin tilannekuva. Tilannekuvasta voidaan nähdä VTS-

sektorilla liikennöivät laivat, niiden tarkat sijainnit sekä tunniste- ja liiketiedot vektoreiden 

avulla. Laivojen sijainti tilannekuvassa saadaan luotettavaksi yhdistämällä useat 

tutkahavainnot ja AIS-tieto. Lisäksi on mahdollista saada kamerakuvaa luotsipaikoilta. 

Alusliikenneohjaajat käyttävät mikrofonilla varustettuja kuulokkeita oman sektorinsa 

radioliikenteen kuuntelemiseen ja tuottamiseen. Jokaisella kolmella sektorilla on oma VHF-

työskentelykanavansa. (Linjos-Maunula 2018a; Zscharnack 2018.)  

Länsi-Suomen Meriliikennekeskuksessa on viisi vahtia, joissa kaikissa on neljä 

alusliikenneohjaajaa ja yksi vuoroesimies. Vahtihenkilöstö on aina sama. Toivetta 

henkilöstön kierrättämisestä vahtien välillä mahdollisesti olisi, mutta sitä ei ole 

toimeenpantu. Toisaalta nykyisillä kiinteillä vahtihenkilöstöillä voidaan suunnitella lomat ja 

vapaajaksot pitkän ajan päähän. (Linjos-Maunula 2018a; Zscharnack 2018.) 

Suomenlahden Meriliikennekeskus sijaitsee Helsingissä ja se vastaa neljästä VTS-sektorista 

Hangosta itään Suomenlahden rannikkoa pitkin aina Suomen ja Venäjän valtakunnan rajalle 

asti. Lisäksi Suomenlahden Meriliikennekeskus vastaa Suomenlahden alusliikenteen 

ilmoittautumisjärjestelmän eli Gulf of Finland Reporting System (GOFREP) Suomen 

puoleisesta alueesta. (Liikennevirasto 2018.) Keskuksessa on vahdissa samanaikaisesti viisi 

alusliikenneohjaajaa ja vuoroesimies. Alusliikenneohjaajat vastaavat VTS-sektorillaan 

tapahtuvasta toiminnasta koko vahdin ajan, pois lukien Helsinki VTS sektorit 1 ja 2, joiden 

alusliikenneohjaajat vuorottelevat sektoreiden välillä. Syy tähän on VTS-sektoreiden 

epätasapainoisesti jakautunut liikennetiheys. (Koski 2018a.) 
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4.3 Alusliikenneohjaajan työvuorojärjestelmät 

On havaittavissa kansainvälisesti, että alusliikenneohjaajat ovat halunneet ja haluavat 

edelleen tehdä pitkää työvuoroa. Pitkät työvuorot antavat mahdollisuuden pidempiin 

vapaajaksoihin kuin tehtäessä lyhempiä työvuoroja. Pitkät vapaajaksot lisäävät usein 

motivaatiota jaksaa pitkiä työvuoroja, vaikka työssä jaksamisen kannalta toivottaisiinkin 

lyhempiä työvuoroja. (Devoe ym. 1979a, 62; Koski 2018a; Royal ym. 1979, 47.)  

4.3.1 Alusliikenneohjaajan työaika  

Suomessa alusliikenneohjaajat tekevät nykyään 12 tunnin ja 40 minuutin vahtia VTS-

keskuksissa. Vahti sisältää tilannetiedotuksen. Kierrätystä työpisteiden välillä ei ole vahdin 

aikana, pois lukien Helsingin sektorit 1 ja 2. (Koski 2018a; Linjos-Maunula 2018a.) Länsi-

Suomen Meriliikennekeskus toteutti kyselyn alusliikenneohjaajilleen vahdin 

aloitusajankohdasta siirtyessään uusiin tiloihin Turkuun Nauvon Pärnäisistä. Valittavina 

olivat aloitusajat klo 07:00, klo 08:00 ja klo 09:00. Suosituimmaksi aloitusajaksi valikoitui 

klo 08.00, joka oli ollut käytössä myös Nauvossa. Aamuvuoro on 08:00-20:40 välisenä 

aikana ja yövuoro klo 20:00–08:40 välisenä aikana. Haastattelussa ilmeni, että Länsi-

Suomen Meriliikennekeskuksessa alusliikenneohjaajille pystytään järjestämään vähintään 

30 minuutin tauko ja usein pidempikin tauko on mahdollinen. Tauottajana toimii 

vuoroesimies. Liikennetiheys ja VTS-keskuksen yleinen kuormitustilanne vaikuttavat tauon 

pituuteen. Tauot käytetään muun muassa lepäämiseen, liikuntaan tai ruokailuun. (Linjos-

Maunula 2018a; Zscharnack 2018.) 

Suomenlahden Meriliikennekeskuksen aamuvuoro alkaa klo 09:30 ja päättyy klo 22:10. 

Yövuoro on klo 21:30–10:10. Aamuvuoron aloitusajankohta on muotoutunut keskuksen 

edellisen sijainnin Helsingin Katajanokan aamuruuhkien välttämisen mukaan. Keskuksen 

alkuaikoina 1990-luvun lopulla keskuksessa oli käytössä kolmivuorojärjestelmä eli 

kahdeksan tunnin työvuorot. Tämä johtui suurelta osin siitä, että Helsingin Satamalla oli 

käytössä kolmivuorojärjestelmä ja puolet VTS-keskuksen henkilöstöstä tuli Helsingin 

Satamalta VTS-keskukseen töihin. (Katajisto 2018; Koski 2018a.) Suomenlahden 

meriliikennekeskuksen päällikön mukaan alusliikenneohjaajan optimaalinen työaika 

vireystilan kannalta olisi kuusi tuntia. Hänen näkemyksensä mukaan kahdeksan tunnin 

työaika olisi edelleen parempi kuin nykyinen yli 12 tuntia. Toisaalta nykyinen pitkä työaika 

mahdollistaa henkilöstön toivomat pitkät vapaat. Taukoja on kaksi kertaa 12 minuuttia ja 

lisäksi annetaan mahdollisuus ruokailuun. (Katajisto 2018; Koski 2018a.) 
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Tämän opinnäytetyön alussa kerrottiin United States Coast Guardin (USCG) tutkimuksista 

1970-luvun lopulla. Niiden mukaan kolmessa VTS-keskuksessa noudatettiin 12 tunnin 

vahtia 70-luvun lopulla, mikä on lähes linjassa Suomessa nykyään olevan käytännön kanssa. 

Vahdinvaihtoon kuuluva tilannetiedotus kesti 15–30 minuuttia riippuen VTS-keskuksen 

käytännöstä. Vahdit alkoivat klo 07 ja klo 19. USCG:n tutkimusten mukaan 12-tunnin 

vahtijärjestelmän haittoina pidettiin pitkää työvuoroa, tylsistymistä, päivä- ja yövuorojen 

vaihtelua ja vahdin jälkeistä väsymystä vapaavahdissa. Eräiden San Franciscon 

vahdinpitäjien mukaan myös vahdinaikainen väsymys vaikutti heidän tehokkuuteensa ja 

havainnointikykyynsä, muutamien mielestä haitallisesti. Henkilöstö oli kuitenkin toivonut 

pitkää vahtia, sillä se antoi mahdollisuuden pitkiin vapaajaksoihin. (Devoe ym. 1979a, 13, 

62; Koski 2018a; Linjos-Maunula 2018a; Royal ym. 1979, 10, 47.) 

4.3.2 Vahdinpitäjän vuorottelu New Orleansissa 

USCG:n New Orleansin VTS-keskuksen vahdinpitäjät tekivät kolme aamuvuoroa (A) klo 

07-19 ja tämän jälkeen heillä oli 96 tuntia eli neljä vuorokautta vapaata. Tätä seurasi kolme 

yövuoroa (Y) klo 19–07 ja näiden jälkeen heillä oli 72 tuntia eli kolme vuorokautta vapaata. 

Tämän jälkeen kierto alkoi alusta kolmella aamuvuorolla. Vuorottelujärjestelmä on kuvattu 

taulukossa 1. Vapaajaksot on merkitty vihreällä pohjalla. Tutkijat kysyivät vahdinpitäjien 

syvällisessä haastattelussa vahtijärjestelmän mielekkyydestä. Kymmenestä haastateltavasta 

viisi oli tyytyväinen vuorottelujärjestelmäänsä, kolme ei pitänyt siitä ja kaksi antoi neutraalin 

vastauksen. Heiltä kysyttiin myös, millaiseksi he arvioivat oman tehokkuus- ja vireystasonsa 

vahdin loppupuolella. Seitsemän haastateltavaa kertoi tuntevansa väsymystä erityisesti 

vahdin loppupuolella. Kuusi haastateltavaa ilmoitti, että pitkä vahti vaikutti heidän 

tehokkuuteensa. Yksi haastateltavista kertoi olevansa yhtä väsynyt tehdessään aiemmin 

kahdeksan tunnin vahtivuoroa toisessa VTS-keskuksessa kuin nyt tehdessään 12 tunnin 

vahtivuoroa New Orleansissa. (Devoe ym. 1979a, 13–14, 88.)  

 

(Devoe ym. 1979a, 14) 

Taulukko 1. New Orleans VTS:n vahdinpitäjän vuorottelujärjestelmä vuonna 1979. 

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke

A A A Y*)Y Y A A A Y Y Y A A A

*) Y eli yövuoro alkaa edellisenä iltana

4vrk3vrk 3vrk 4vrk4vrk



25 
 
4.3.3 Alusliikenneohjaajan vuorottelu Länsi-Suomen Meriliikennekeskuksessa 

Haastattelussa ilmeni, että keskuksen alkuaikoina, 90-luvun loppupuolella noudatettiin 

hyvin sekalaista vuorottelujärjestelmää Saaristomerellä sijaitsevassa Archipelago VTS:ssä, 

mikä on nykyään osa Länsi-Suomen Meriliikennekeskusta. Vuorottelujärjestelmä vakiintui 

2000-luvun alkupuolella. Vuosina 2002–2012 käytössä ollut vuorottelujärjestelmä sisälsi 

kolme yövuoroa, vuorokauden vapaata, kolme aamuvuoroa ja sitten 9 vuorokautta vapaata, 

kun vapaa lasketaan alkamaan aamuvuoron päätyttyä. VTS-keskus sijaitsi tuolloin Nauvon 

Pärnäisissä, ja alusliikenneohjaajat asuivat keskuksessa työpäivien ajan. Vuorottelu 

muistutti matkustajalaivoilta tuttua viikko töitä, viikko kotona vuorottelua. (Linjos-Maunula 

2018a.) 

Turkuun perustettiin vuonna 2012 Länsi-Suomen Meriliikennekeskus, jolloin yhdistettiin 

Archipelago VTS, West Coast VTS, Bothnia VTS ja Turku Radio. Samalla muutettiin 

vuorottelujärjestelmä seuraavanlaiseksi: neljä aamuvuoroa, kuusi vuorokautta vapaata, neljä 

yövuoroa ja kuusi vuorokautta vapaata. West Coast VTS oli ajanut kyseistä 4-6-4-6-

vuorottelua aiemmin. Lisäksi haluttiin yhtenäistää valtakunnallisten tapahtumien takia 

vuorottelua Suomenlahden Meriliikennekeskuksen kanssa, missä noudatettiin myös 4-6-4-

6-vuorottelua. Neljän yövuoron todettiin olevan työntekijälle liian raskas, ja VTS-

keskuksessa kokeiltiin pienen ryhmän kesken uutta vuorottelujärjestelmää. Siinä tehdään 

ensin kaksi yövuoroa klo 20:00–08:40, sitten pidetään vuorokausi vapaata, sitten tehdään 

kaksi aamuvuoroa klo 08:00-20:40 ja sen jälkeen on kuusi vuorokautta vapaata, kun vapaa 

lasketaan alkavaksi heti aamuvuoron päätyttyä. Vuorottelu otettiin kokeilun jälkeen koko 

keskuksen käyttöön. (Linjos-Maunula 2018a.) Archipelago VTS:n ja Länsi-Suomen 

Meriliikennekeskuksen vuorottelujärjestelmät on esitetty taulukossa 2. 

(Linjos-Maunula 2018a) 

Nykyinen vuorottelujärjestelmä on alusliikenneohjaajien mieleen erityisesti siksi, että 

vapaajakson alkaessa he ovat mukautuneet aamuvuorojen ansioista normaaliin päivärytmiin, 

mikä on yövuoroja helpommin ja nopeammin soviteltavissa sosiaaliseen elämään (Linjos-

Maunula 2018a; Zscharnack 2018). 

Taulukko 2. Archipelago VTS:n ja Länsi-Suomen Meriliikennekeskuksen vuorottelujärjestelmät vuodesta 2002.

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma

2002-2012 Y Y Y A A A Y Y Y A A A

2012-2015 A A A A Y Y Y Y A A A A

2015 - Y Y A A Y Y A A Y Y A A

6vrk 6vrk

6vrk       6vrk

6vrk

6vrk

9vrk 9vrk
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4.3.4 Alusliikenneohjaajan vuorottelu Suomenlahden Meriliikennekeskuksessa 

Helsinki VTS perustettiin vuonna 1996. VTS-keskuksen alkuaikoina henkilöstöllä oli 

käytössä kolmivuorojärjestelmä ja vahdit kestivät kahdeksan tuntia. Järjestelmä käsitti ensin 

neljä aamuvuoroa, jota seurasi yksi vapaa vuorokausi. Vapaan jälkeen oli vuorossa neljä 

iltavuoroa ja sen jälkeen jälleen yksi vapaa vuorokausi. Ennen seitsemän vuorokauden 

vapaajaksoa oli tehtävänä vielä 4 yövuoroa. (Katajisto 2018; Koski 2018b.) 

Kolmivuorojärjestelmä on kuvattu taulukossa 3. Kolmivuorojärjestelmää keskuksessa 

työskennelleen alusliikenneohjaajan mukaan järjestelmä koettiin rankaksi (Katajisto 2018).  

Vuonna 2005 käyttöön otettiin 4-6-4-6-järjestelmä Länsi-Suomen Meriliikennekeskuksen 

tavoin (kts. kappale 4.4.3). Järjestelmä on käytössä tänäkin päivänä ja enemmistö 

alusliikenneohjaajista noudattaa sitä. Rinnalle otettiin lyhempää työjaksoa noudattava 

järjestelmä lokakuussa 2015, jossa tehdään ensin kaksi aamuvuoroa, sen jälkeen on 

vuorokausi vapaata ja lopuksi on vielä kaksi yövuoroa. Työvuoroja seuraava vapaajakso on 

kuusi vuorokautta, kun se lasketaan alkavan heti viimeisen yövuoron päätyttyä. (Koski 

2018a.) Käytössä ollut ja nykyiset vuorottelujärjestelmät on kirjattu taulukkoon 3. 

(Katajisto 2018; Koski 2018a, 2018b)  

Vahtihenkilöstöt sekoittuvat jonkin verran keskenään Suomenlahden 

Meriliikennekeskuksessa, koska käytössä on kaksi erilaista vuorottelujärjestelmää. 

Meriliikennekeskuksen päällikkö mainitsee, että vahtihenkilöstöjen sekoittuminen kehittää 

vahteja ammatillisessa mielessä. Henkilöstöä on myös helpompi rekrytoida, koska käytössä 

on kaksi erilaista vuorottelujärjestelmää, jolloin työntekijän muu elämä on soviteltavissa 

työvuoroihin helpommin. Työsuojeluvaltuutettunakin toimineen meriliikennekeskuksen 

päällikön mukaan nykyinen lyhempää työvuorokiertoa noudattava järjestelmä on pidetty, 

koska henkilöstö ilmoittaa palautuvansa jo vuorokaudessa yövuoroistaan. Palautumisen 

ilmoitetaan olevan kuitenkin yksilöllistä ja vaihtelevan työntekijöiden kesken. (Koski 

2018a.) Haastatteluun osallistunut Suomenlahden Meriliikennekeskuksen 

alusliikenneohjaaja tekee lyhempää työvuorottelua. Hänen mukaansa vahtihenkilöstön 

vaihtuminen vahtien kesken virkistää (Katajisto 2018). 

Taulukko 3. Helsinki VTS:n ja Suomenlahden Meriliikennekeskuksen vuorottelujärjestelmät vuodesta 1996 alkaen.

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti

1996-2005 A A A A I I I I Y Y Y Y A A A A I I I I

2005- A A A A Y Y Y Y A A A A Y

2015- A A Y Y A A Y Y A A Y Y

6vrk 6vrk      6vrk

6vrk 6vrk          6vrk

7vrk
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5 Lennonjohto 

Lennonjohtajan tehtävä on antaa lennonvarmistuspalvelua, mikä sisältää Ilmailulain 

mukaan: ”ilmaliikennepalvelua, viestintä-, suunnistus- ja valvontapalvelua, 

lennonvarmistukseen tarkoitettua sääpalvelua sekä ilmailutiedotuspalvelua.” (Ilmailulaki § 

106.) Ilmatilat jaetaan valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvotut ilmatilat jaetaan 

Suomessa aluelennonjohtoon, lähestymislennonjohtoon ja lähilennonjohtoon. 

Aluelennonjohtoa annetaan Suomessa Helsingistä ja Tampereelta käsin koko valtakunnan 

alueelle. Lentokoneen saapuessa Suomen ilmatilaan se otetaan ensin aluelennonjohdon 

seurantaan. Jos lentokone on matkalla johonkin Suomessa sijaitsevalle lentokentälle, se 

siirtyy seuraavaksi lähestymislennonjohdon vastuualueelle, mikä ulottuu noin 50-70km 

säteelle lentoasemasta horisontaalisesti ja kolmeen kilometriin asti korkeussuunnassa. 

Suomessa toimii 14 lähestymislennonjohdon toimipistettä. Lentokoneen johdattaa 

turvallisesti kentälle lähilennonjohto eli torni, jonka vastuualue on horisontaalisesti noin 

15km ja vertikaalisesti noin 400-500m lentokentästä ylöspäin kattaen myös lentokentän 

maa-alueet. (ANS Finland 2018, Musakka 2018.) 

Air Navigation Services Finland Oy eli ANS Finland on yritys, joka kouluttaa Suomessa 

lennonjohtajia. Tässä tutkimuksessa haastateltiin kahta ANS Finlandin pääkouluttajaa, joilla 

molemmilla on 12–17 vuoden kokemus lennonjohtajan työstä. He toimivat lennonjohtajina 

edelleen kouluttajan työn ohella. 

5.1 Työn kuvaus 

Lennonjohtajan tavoitteena on ohjata lentoliikennettä mahdollisimman tehokkaasti ja 

joustavasti, jotta siihen osallistuvat koneet saavuttaisivat päämääränsä turvallisesti. 

Käytännössä lennonjohtaja vastaanottaa koneet omalle vastuualueelleen, antaa niille lento-

ohjeita radiolla ja valvoo, että annettuja ohjeita noudatetaan. Lennonjohtaja seuraa konetta, 

kunnes se poistuu hänen vastuualueeltaan. Lennonjohtajan tärkein työkalu on tutka eli 

tietokonenäyttö, josta hän seuraa lentoliikennettä. Käytössä oleva tutka on sekundääritutka, 

mikä näyttää transponderilla eli tutkavastaajalla varustetut kohteet. Käytännössä kaikilla 

lentokenttää käyttävillä ilma-aluksilla tulee olla transponderi, jonka avulla lennonjohtaja saa 

koneiden identifiointitiedot. Tutkan avulla lennonjohtaja ottaa koneet seurantaan ja saa näille 

vektorein esitetyt liiketiedot. Lennonjohtajan apuna ovat myös ennakkotiedot saapuvasta 

liikenteestä. Koneet lähettävät jo lähtökentällä saapumiskentälle reittisuunnitelmansa, joka 

sisältää arvioidun saapumisajan.  Ennakkotietoja päivitetään muilta lennonjohtoalueilta 
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saatavien todellisten paikka- ja liiketietojen avulla. Muita lennonjohtajan työvälineitä ovat 

muun muassa laitteiden statusjärjestelmät, säätietopaneeli ja lentosuunnitelmanäytöt. 

(Virolainen 2018.) 

Sujuva lennonjohto perustuu ennalta sovittuihin ja kaikkien osapuolten tiedossa oleviin 

toimintatapoihin esimerkiksi tilanteessa, kun kone lähestyy tulokenttää. Koneelle annetaan 

reittipisteiden avulla turvallinen reitti edetä. Ilmailussa on käytössä säännönmukainen 

kommunikointi radiolla eli RTF (Radiotelephone), jolloin ylimääräisiä selityksiä ei tarvita 

ja radioliikenne on jouhevaa, lyhyttä ja yksiselitteistä. Sujuvuuteen vaikuttaa myös 

oleellisesti lennonjohdon ennakointi koneen lähettämien ennakkotietojen ja muiden 

lennonjohtoalueiden päivittämien tietojen avulla. (Musakka 2018; Virolainen 2018). 

Praetorius, van Westrenen, Mitchell ja Hollnagel (2012, 286) luonnehtivat lennonjohtoa ja 

alusliikennepalvelua vertailevassa tutkimuksessaan lennonjohtoa kankeaksi toimialaksi, 

jonka joustavuuteen vaikuttavat alan korkea standardisointi ja pienet poikkeamamarginaalit. 

Kappaleessa 4 käsitelty alusliikennepalvelu on enemmän ohjeistava järjestelmä, jonka 

antamien ohjeistuksien toteutus ja tyyli jää laivoille useimmiten ilman sääntömääräisiä 

turvarajoja.  

Lennonjohtaja ei ole Suomessa viranomainen, mutta hän on tärkeä turvallisuustekijä 

nopeatempoisessa lentoliikenteessä. Koneen päälliköllä on kuitenkin viime kädessä vastuu 

koneensa turvallisuudesta ja hän saattaa poikkeustilanteessa toimia lennonjohdon ohjeiden 

vastaisesti (Musakka 2018). Ilma-alusten on lähes mahdotonta ylläpitää ohjaamossaan 

lennonjohdon tasoista tilannekuvaa muusta lentoliikenteestä tiheäliikenteisessä ilmatilassa 

tai lentokentällä tapahtuvasta maaliikenteestä oman lentämisensä ohella. Siksi lennonjohtaja 

on välttämätön tekijä turvallisessa ilmailussa. 

Helsinki-Vantaan lennonjohdossa sekä useissa maakuntien lennonjohdoissa annetaan 

samasta toimipisteestä lähestymis- ja lähilennonjohtoa. Haastatteluissa eriytettiin useasti 

lennonjohtajan työn erilaisuus maakunnissa ja Helsinki-Vantaan lennonjohdossa. 

Maakunnissa on tyypillistä, että lennonjohtaja työskentelee yksin tai kaksin, jolloin toinen 

lennonjohtajista vastaa lähestymislennonjohdosta ja toinen lähilennonjohdosta. Usein työtä 

tehdään kuitenkin yksin ja silloin lennonjohtaja huolehtii lennonvarmistuspalvelun lisäksi 

ajoneuvoliikenteen koordinoinnista kiitotien läheisyydessä, median yhteydenotoista ja 

muista puhelimella saapuvista yhteydenotoista. Maakuntakentät ovat usein suljettuna jonkin 

aikaa öisin. Helsinki-Vantaan lennonjohto on auki ympäri vuorokauden. Siellä 

työskentelevä lennonjohtaja tekee yhtä työtehtävää kerrallaan. Hän voi vastata esimerkiksi 



29 
 
itäisen alueen tutkatyöstä ennalta määrätyn ajan kerrallaan. Vuoroesimies hoitaa juoksevia 

asioita, kuten median yhteydenottoja ja muita puheluita. (Musakka 2018.) Haastateltu 

lennonjohtaja työskentelee Helsinki-Vantaalla lennonjohtajana. Hän luonnehtii työtä 

liukuhihnamaiseksi työksi, johon on pakko pystyä, jotta turvallisuus ja kustannustehokkuus 

säilyvät. Lennonjohtajan työ Helsinki-Vantaalla on usein intensiivistä arviolta 65 % 

työvuoron kokonaisajasta eikä työvuoron aikana ehdi miettiä työn ulkopuolisia aiheita. 

Esimerkiksi henkilökohtaisen matkapuhelimen käyttöön ei ole aikaa. (Musakka 2018.) 

Vaikka lennonjohto on nopeatempoista turvallisuuskriittistä toimintaa, on kuormitusta 

yleensä mahdollisuus helpottaa liikennetiheyden osalta. Haastattelussa ilmeni, että 

liikenteen säätely on mahdollista lennonjohtajan toimesta, jos vaikuttaa siltä, että liikenteellä 

on vaara kasautua. Lennonjohtaja voi hidastaa liikenteen ruuhkautumista nostattamalla 

koneen uudelleen ylös tai ohjaamalla konetta tekemään ylimääräisiä kierroksia taivaalla. 

Joskus koneet voidaan joutua ohjaamaan ennalta ilmoitetuille varakentille. (Virolainen 

2018.) 

5.2 Lennonjohto työpaikkana 

Lennonvarmistuspalvelua annetaan toimistotyyppisestä tilasta käsin. Lähilennonjohdossa on 

ikkunat lentokentälle päin, mikä antaa mahdollisuuden visuaalisesti vahvistaa tutkalla ja 

radiolla muodostettua tilannekuvaa sekä varmistua säätilasta. Työtila on jaettu työpisteisiin, 

joissa jokaisessa on tarvittavat tutkanäytöt ja kommunikointiin tarvittava välineistö. Useissa 

lennonjohdoissa valvottava alue voidaan jakaa pienempiin osiin, kun liikenne alkaa 

ruuhkautua. Tällöin otetaan lisää työpisteitä käyttöön. Liikenteen vähentyessä suljetaan 

jälleen työpisteitä. Lennonjohtajat voivat vaihtaa työpisteitä keskenään joustavasti tehden 

kaikkia tehtäviä asianomaisessa lennonjohdossa. Tämä mahdollistaa työtehtävien kierron, 

mitä tehdäänkin säännöllisesti jokaisen työvuoron aikana. Työtehtävien kierto on 

työntekijöiden nähtävissä internetissä etukäteen. (Musakka 2018.) 

Vuodenajat ja niistä johtuvat sesongit vaikuttavat lentoliikenteen määrään ja näin ollen 

liikennetiheyteen ja lennonjohtojen työmäärään. Vuorokaudessa on vielä eroteltavissa 

lentokenttien ruuhka-aika, mikä Helsinki-Vantaalla kestää noin 1,5 – 4 tuntia iltapäivällä 

riippuen sääolosuhteista. Lentoyhtiöt ilmoittavat aikataulujen muutoksista kuukautta ennen, 

joten lennonjohdoilla on mahdollisuus reagoida muutoksiin. (Musakka 2018.)     
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5.3 Lennonjohtajien työvuorojärjestelmät 

Haastatteluiden ja kirjallisuuskatsauksen mukaan lennonjohdossa on käytössä pääasiallisesti 

kolmivuorojärjestelmä tai siitä muokattu versio. Seuraavissa kappaleissa esitellään 

haastatteluiden avulla selvitetyn suomalaisten lennonjohtajien työvuorojärjestelmien kirjo 

sekä opinnäytetyön alussa esitellyn italialaisen Costan tutkimuksen kohteina olleiden 

lennonjohtajien työvuorojärjestelmät. (Costa 2000; Musakka 2018; Virolainen 2018.)  

5.3.1 Lennonjohtajan työaika 

Täysin yhtenäistä linjaa työajan pituudesta ei löytynyt. Italiassa oli käytössä Costan (2000) 

tutkimuksen mukaan 6-7 tunnin vuorot päiväsaikaan ja 11–12 tunnin vuorot öiseen aikaan. 

Yövuoron aikana oli sallittu kahden tunnin mittainen yhtäjaksoinen tauko. (Costa 2000, 

367.) Yhdysvalloissa Miamissa vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan lennonjohtajat 

tekivät kahdeksan tunnin työvuoroa riippumatta vuorokauden ajasta (Cruz & Della Rocco 

1995, 3). Suomessa tehdään nykyään päiväsaikaan tyypillisesti seitsemän tunnin työvuoroa. 

Päivävuoroon sisältyy yhteensä kaksi tuntia taukoa 30 minuutin, 45 minuutin tai 60 minuutin 

jaksoissa. Kahden tunnin työn jälkeen on pidettävä taukoa. Työvuoron alussa ja lopussa on 

15 minuuttia kestävät tilannetiedotukset tulevan ja lähtevän lennonjohtajan välillä. Lisäksi 

lennonjohtajalta odotetaan ennen työvuoroa oma-aloitteista yleisten tiedotusten, säätietojen 

ja sääennusteiden läpikäyntiä. Operatiivista lennonjohtamiseen käytettävää työaikaa jää 

päivävuoroon taukojen ja tilannetiedotusten jälkeen 4,5 tuntia. Yövuoro on 10,5 tunnin 

pituinen, johon sisältyy kolmen tunnin pituinen yhtäjaksoinen tauko. Lennonjohtajan 

maksimityöaika on 12 tuntia. (Musakka 2018; Virolainen 2018.)  

Lennonjohtajien yövuoroihin on usein sisällytetty pidempi yhtäjaksoinen tauko, jonka voi 

käyttää haluamallaan tavalla. Vuonna 2008 tehtiin Uudessa-Seelannissa kenttätutkimus, 

missä tutkittiin yövuoron aikana nukutun 40 minuutin unen vaikutusta lennonjohtajien 

valppauteen ja suorituskykyyn. Tutkimukseen osallistui 28 lennonjohtajaa. Yövuoron kesto 

oli 7,5 tuntia ja se sijoittui joko klo 22:30–06:00 väliseen aikaan tai klo 23:30–06:30 väliseen 

aikaan. Tutkimuksen tulosten mukaan 40 minuutin nokosilla oli positiivinen vaikutus 

yövuoron loppupuolen suorituskyvyn tasoon. Nokosten jälkeen mitattiin myös hieman 

lyhempiä reaktioaikoja kuin ilman nokosia. (Signal, Gander, Anderson & Brash, 2008, 11–

12, 17.) 
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5.3.2 Lennonjohtajan vuorottelu 

Italian lennonjohtajilla oli käytössä vuonna 2000 kaksi erilaista nopeasti taaksepäin 

kiertävää vuorottelujärjestelmää kuuden ja yhdeksän päivän kierrolla. Aamuvuoro (A) alkoi 

klo 07-08 välisenä aikana, iltapäivävuoro (I) klo 13–14 välisenä aikana ja yövuoro (Y) klo 

20. Kuuden päivän kierrossa tehtiin kolme työpäivää peräkkäin aloittaen iltapäivävuorosta. 

Iltapäivävuoroa seurasi aamuvuoro seuraavana päivänä ja yövuoro alkoi aamuvuoron iltana. 

Työpäivien jälkeen oli yhteensä neljän vuorokauden vapaa, kun vapaa lasketaan alkamaan 

heti yövuoron päätyttyä. Yhdeksän päivän kierto aloitettiin kuuden päivän kiertoa 

vastaavalla tavalla kolmella työvuorolla järjestyksessä iltapäivä, aamu ja yö. Sitä seurasi 

yksi kokonainen vapaa vuorokausi, jonka jälkeen tehtiin vielä yksi iltapäivävuoro ja yksi 

aamuvuoro. Aamuvuoron loputtua alkoi yhteensä neljän vuorokauden vapaa. 

Vuorojärjestelmät on kuvattu taulukossa 4. (Costa, 2000, 367 ja 370.) 

(Costa 2000, 367) 

Tutkimushenkilöt olivat tyytyväisiä kolmivuorojärjestelmäänsä. Näistä kolmesta vähiten 

pidetty vuoro oli iltapäivävuoro ja eniten pidetty oli aamuvuoro. Yleensä hankalaksi koettu 

yövuoro oli tutkimushenkilöiden mielestä kakkossijalla. (Costa, 2000, 367 ja 370.) 

Yövuoroja oli kuuden ja yhdeksän päivän pituisessa vuorottelussa vain yksi peräkkäin ja sen 

aikana oli kahden tunnin tauko. Lennonjohtajat tekivät keskimääräisesti 48,5±12.3 yövuoroa 

vuodessa. Yövuorojen vähyys ja niiden sisältämä tauko tasoittivat selvästi unihäiriöiden 

määrää verrattuna muihin aamu- ja iltapäivävuoroihin. Tutkimushenkilöt eivät kokeneet 

vuorottelujärjestelmäänsä kovin stressaavaksi ja vuorojen aloitusajat koettiin mielekkäinä.  

(Costa 2000, 370–371.)  

Haastatellun lennonjohtajan (Musakka 2018) mukaan Suomen lennonjohdoissa on käytössä 

epäsäännöllinen vuorottelu, jonka taustalla on suosituksena hidas kierto. Hitaassa kierrossa 

tehdään neljä samaa työvuoroa peräkkäin. Pääsääntöisesti työvuoroja on viisi peräkkäin, 

jonka jälkeen on kaksi vapaapäivää. Keskeytymätöntä lepoa on viikossa oltava 36 tuntia ja 

työvuorojen väliin on jäätävä seitsemän tuntia lepoa. Työvuorosuunnittelijat pyrkivät 

kuitenkin toimimaan niin, että työvuorojen väliin jäisi ainakin yhdeksän tuntia taukoa. 

Taulukko 4. Italialaisten lennonjohtajien käytössä olevat vuorottelujärjestelmät vuonna 2000. 

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La

6 päivän kierto I A Y*) I A Y I A Y I A Y I A Y

9 päivän kierto I A Y I A I A Y I A I A Y I A

*) Y eli yövuoro alkaa edellisenä iltana 

4vrk 4vrk 4vrk

4vrk 4vrk 4vrk 4vrk
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Kuukauden aikana Helsinki-Vantaan lennonjohtajat tekevät kahdesta kolmeen yövuoroa, 

mikä tarkoittaa enimmillään 36 yövuoroa vuodessa. Helsinki-Vantaan lennonjohtajien 

yövuorojen määrä on vuositasolla 12 yövuoroa vähemmän kuin italialaisten tekemien 

yövuorojen määrä. (Costa 2000, 370; Musakka 2018.)  

Taulukossa 5 on ote kahden suomalaisen lennonjohtajan vuorottelusta Helsinki-Vantaan 

lennonjohdossa. Taulukkoon on merkitty vuoron alkamisajankohta. Vuoron pituus on aamu- 

ja päivävuoroissa seitsemän tuntia ja punaisella pohjalla merkityissä yövuoroissa 10,5 tuntia. 

(Musakka 2018) 

5.3.3 Dynaaminen vuorosuunnittelu 

Vuodenajat ja sen aiheuttamat sesongit muokkaavat lentoyhtiöiden aikatauluja ja muuttavat 

siten lennonjohtojen kuormitusta. Suomen lennonjohdot mukautuvat liikennetiheyteen 

ennakkotietojen perusteella jo työvuorojen suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi Helsinki-

Vantaalla on määriteltävissä odotettu päivittäinen muutaman tunnin ruuhkahuippu, johon on 

varauduttu resurssien lisäyksellä porrastetusti. Ruuhkahuipun kuormitusta vähennetään 

siten, että lennonjohtajat aloittavat työvuoron iltapäivällä puolen tunnin porrastuksella, 

jolloin pahimpaan ruuhka-aikaan on runsain miehitys. Lennonjohtajat saavat 

työvuorolistansa kolme viikkoa ennen työvuoroja. (Musakka 2018.)   

6 Autonomiset laivat ja etäohjauskeskus 

Autonomisten laivojen kehitys ja esilletulo herättää tällä hetkellä yleisössä erilaisia 

reaktioita. Osa tekniikan ja merenkulun edustajista ovat innoissaan uudenlaisesta 

merenkulun näkemyksestä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Osa seisoo perinteisten 

toimintatapojen takana miettien työpaikkojen tilannetta laivoilla tulevaisuudessa ja epäillen 

kehityssuunnan turvallisuutta. Molemmille näkemyksille on tällä hetkellä tilaa. 

Autonomisten laivojen kehitystyötä on kuitenkin meneillään maailmanlaajuisesti.  

Euroopan Unionin toteutti vuosina 2012–2015 miehittämättömiä laivoja koskevan 

tutkimusprojektin nimeltään MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence 

Taulukko 5. Ote kahden suomalaisen lennonjohtajan vuorottelusta Helsinki-Vantaan lennonjohdossa.

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su

Lj1  07:00 14:30 12:00 14:30 13:30  07:00 *) 14:30 21:00 21:00  07:00  07:00 13:30

Lj2 11:00 15:30 21:00 21:00  07:00  06:00  07:00  07:00 11:00  07:00 14:30  07:00 …

*) Toimistotyö. Liukuva aloitusaika klo 07:00-09:00 välisenä aikana. 

… n. 3,5vrk3vrk

n. 2,5vrk n. 3vrk n.3vrk
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in Networks). Projektin julkaisuja on yleisesti saatavilla johtuen oletettavasti siitä, että he 

toimivat julkisilla varoilla ja ovat velvollisia julkaisemaan tutkimustuloksia. MUNINin 

yhtenä kantavana ajatuksena oli esittää, että miehittämättömien laivojen käyttö on vähintään 

yhtä turvallista kuin miehitettyjen laivojen. MUNINin kehityksen kohteena oli bulkkeri, 

jonka kahden sataman välisen matkan valtameriosuudet liikennöitäisiin miehittämättöminä. 

(CORDIS, 2014.) Tämän opinnäytetyön tilaaja Rolls-Royce on yksi yrityksistä, jotka 

kehittävät autonomisia laivoja. Heidän tavoitteenaan on kehittää laiva, joka liikennöi 

autonomisesti lähtösatamasta määräsatamaan. 

6.1 Autonomisen laivan ohjailu ja sensorit 

Porathen (2014) mukaan autonominen laiva on laiva, joka on ohjelmoitu siirtymään kahden 

pisteen välinen matka ennalta määriteltyä reittiä käyttäen. Tekoälynsä avulla autonominen 

laiva selvittää itsenäisesti liikennetilanteet muiden laivojen kanssa kansainvälisten 

väistämissääntöjen mukaisesti varmistaen, että se pysyy turvallisesti navigoitavilla vesillä. 

Autonominen laiva säätelee itse myös nopeuttaan pyrkien noudattamaan ennalta määrättyä 

saapumisaikaa määräsatamaan. Autonominen laiva voi olla miehittämätön, jolloin laivassa 

ei ole ihmisiä. Autonomisessa laivassa voi kuitenkin olla huoltohenkilökuntaa myös 

merimatkan aikana, jolloin se on miehitetty ja ohjailu voidaan suorittaa paikallisesti laivalta. 

Autonomisen laivan kulkua monitoroi kuitenkin aina maissa sijaitseva etäohjauskeskus. 

Etäohjauskeskus voi hallita autonomisen laivan liikennöintiä kolmella tavalla. 

Etävalvonnassa laiva määrätään noudattamaan reittisuunnitelmaa autonomisena. 

Reittisuunnitelmaa voidaan päivittää matkan aikana. Etäohjailussa laivalle voidaan antaa 

erityisiä navigointikomentoja, jotka se suorittaa tekoälyn edelleen suorittaessa turvallista 

vahdinpitoa. Etäohjauskeskusoperaattori voi operoida laivan hallintalaitteita myös suoraan. 

Tällöin maista käsin tapahtuva etäohjailu muistuttaa komentosillalla tapahtuvaa ohjailua tai 

manööverausta eli aluksen käsittelyä. (Porathe 2014, 466; Porathe ym. 2014.) 

Tietoliikenneyhteys etäohjauskeskuksen ja autonomisen laivan välillä on hyvin tärkeä. 

Tilanteessa, jossa laiva kuitenkin menettää yhteyden etäohjauskeskukseen tai yhteyteen 

tulee muuta olennaista laivan turvallista kulkua uhkaavaa häiriötä, se on ohjelmoitu 

menemään niin kutsuttuun vian aiheuttamaan turvalliseen tilaan (fail-to-safe). Turvallinen 

tila voi olla ankkurointi, ajelehtiminen tuulen ja merivirtojen mukana tai sijainnin tarkka 

ylläpito, jolloin laiva käyttää dynaamista paikannusta eli DP-järjestelmää. (Porathe 2014, 

466.) DP-järjestelmä pyrkii pitämään olosuhteista riippumatta laivan täysin paikallaan 

käyttäen laivan propulsio- ja ohjailulaitteita itsenäisesti.  
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Autonomiset laivat saavat tietoa eli dataa ympäristössä tapahtuvista asioista sensoreiden 

avulla. Sensoridataa saadaan tutkasta, kamerakuvasta, AIS:sta ja optisesta lähialueen 

tutkasta lidarista. Sensoreilla pyritään tuomaan etäohjauskeskuksen käyttöön riittävästi 

tietoa lähellä sijaitsevista objekteista. Sensoridata yhdistetään sensorifuusion avulla. 

Sensorifuusio tuottaa etäohjauskeskusoperaattorille käyttäjäystävällisempää tietoa 

verrattuna tilanteeseen, jossa jokaisen sensorin tiedot esitettäisiin erikseen. (Peippo 2018.) 

Perinteisellä laivalla ympäristöä havainnoi vahtipäällikkö ja tähystäjä optisesti, kuuloaistin 

avulla sekä teknisten apuvälineiden, kuten tutkan, elektronisen kartan ja AIS:n avulla. 

6.2 Etäohjauskeskuksen miehitys 

Etäohjauskeskuksessa työskentelee MUNINin konseptin mukaan ainakin 

etäohjauskeskusoperaattori, etäohjauskeskuspäällikkö ja työnjohtaja (supervisor). 

Etäohjauskeskusoperaattorin tehtäviin kuuluu etävalvonta eli laivojen monitorointi, laivoilta 

saapuvien hälytysten vastaanotto, VHF-keskustelut ja avustamiset liikennetilanteissa 

etäohjailun avulla. Etäohjauskeskuspäällikön rutiinitehtäviin kuuluu etäohjauskeskuksen 

vastuullinen yleisjohto laivan päällikön tavoin, etäohjauskeskusoperaattorin tukeminen ja 

etäohjailuna vaaditut manööveraustilanteet. Työnjohtajan tehtävä on tukea 

etäohjauskeskusoperaattorin työtä toimimalla linkkinä etäohjauskeskusoperaattorin ja 

muiden resurssien välillä. (MacKinnon, Yemao, Lundh & Porathe 2015.) 

Rolls-Roycen näkemyksen mukaan etäohjauskeskuksessa työskentelee vähintään 

etäohjauskeskuspäällikkö sekä etäohjauskeskusoperaattori, vaikka valvottavia laivoja olisi 

vain yksi. Vastuullisimmassa asemassa on ajateltu olevan etäohjauskeskuspäällikkö 

MUNINin mallin tavoin. Rolls-Roycen mallissa etäohjauskeskusoperaattorin työnkuvaan 

kuuluvat liikennetilanteissa avustamisen lisäksi satamiin lähestymiset ja 

manööveraustilanteet. Autonomisen laivaston kasvaessa määrällisesti, vastaa sen 

yleismonitoroinnista yksi henkilö, Fleet Mission Management Operator (FMM Operator). 

Hänen pääasiallinen työtehtävänsä on valvoa koko laivaston tilaa, vastaanottaa hälytyksiä 

laivoilta ja toimia töiden jakajana etäohjauskeskuksen henkilöresurssien kesken. Kun 

hälytyksen aiheuttama tilanne on hoidettu eikä kiinnitettyjä resursseja enää tarvita, laiva 

palautuu hänen valvontaansa ja etäohjauskeskuksen henkilöresurssit vapautuvat tehtävästä. 

(Peippo 2018.) 

Etäohjauskeskuksen kuormitus ja miehistön resurssitarpeet määräytyvät paljolti sen 

mukaan, missä tilanteessa laivat ovat. Jos koko laivasto etenee autonomisesti avomerellä 
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kohtuullisen hyvässä säässä, on etäohjauskeskuksen rooli vähäinen. Jos useat laivat ovat 

vaikeasti navigoitavilla vesillä tai lähestymässä satamaa, on resursseja sitovaa työtä 

tehtävänä runsaasti. Haasteena onkin, miten näitä resurssipiikkejä voitaisiin tasata, jotta 

etäohjauskeskuksen toiminta olisi edelleen turvallista ja kuitenkin tehokasta? Porathe (2014, 

464) kuvaa artikkelissaan autonomisen laivan matkan yleisnäkymänä. Siihen on kirjattu 

muun muassa laivan arvioitu aikataulu koko matkalle, ajankohta, jolloin määräsataman 

luotseihin pitää olla yhteydessä sekä milloin on odotettavissa huonoa keliä. Tällainen 

arviointi voisi toimia resurssisuunnittelun pohjana. 

6.3 Etäohjauskeskuksen toiminta 

Etäohjauskeskus valvoo autonomisen laivaston turvallista tilaa jatkuvasti. MacKinnonin ym. 

(2015) mukaan autonomiset operaatiot vaativat ohjelmoitua reitinsuunnittelua, navigointia 

ja järjestelmän, jolla vältetään yhteentörmäys. Etäohjauskeskuksen tulee monitoroida näitä 

toimintoja jatkuvasti (MacKinnon ym. 2015). Matkan alussa ohjelmoitu reitti ei välttämättä 

ole sellaisenaan käyttökelpoinen loppuun asti, vaan sitä voidaan joutua muuttamaan 

vaativien sääolosuhteiden tai yllättävien navigointivaarojen vuoksi matkan aikana. Samaten 

yhteentörmäyksen välttäminen voi edellyttää etäohjauskeskushenkilöstön toimenpiteitä 

epäselvissä liikennetilanteissa. 

Yemao, Lundh, Porathe ja MacKinnon (2015) tutkivat osana MUNIN-projektia 

etäohjauskeskushenkilöstön inhimillisten tekijöiden vaikutusta tilannetietoisuuteen. 

Tutkimusasetelmassa yksi etäohjauskeskusoperaattori monitoroi kuutta miehittämätöntä 

laivaa. Lisäksi etäohjauskeskuksen miehitykseen kuului työnjohtaja (supervisor), 

konemestari ja etäohjauskeskuspäällikkö, jolla oli ylin vastuu etäohjauskeskuksen 

toiminnasta. Etäohjauskeskusoperaattorin tehtävänä oli monitoroida laivan kulkua ja puuttua 

siihen tarvittaessa. Hänellä oli mahdollisuus pyytää etäohjauskeskuspäällikköä tai 

konemestaria avuksi. Pyyntö esitettiin ensin työnjohtajalle, joka välitti sen eteenpäin. 

Simulaattorioloissa tehdyssä tutkimuksessa etäohjauskeskusoperaattorin tuli oli suoriutua 

viidestä erilaisesta skenaariosta, joista kaksi liittyi konepuolen vikatilanteisiin, yksi 

yhteentörmäyksen välttämiseen, yksi kovaan merenkäyntiin ja yksi etäohjaustilanteeseen. 

Skenaariot toteutettiin yksi kerrallaan.  

Tutkimuksen tulosten mukaan tilannetietoisuuden muodostaminen on haasteellista 

pelkästään tekniikan avulla, sillä tiedot pystytään tuomaan operaattorin saataville ainoastaan 

mittareiden avulla. Ympäristön ja laivan liikkeiden havainnointi ja tuntemukset puuttuvat 
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tilannetietoisuutta muodostaessa. Tutkimuksessa todettiin myös, että operaattori ei pysty 

seuraamaan kaikkien laivojen kulkua samanaikaisesti sellaisella intensiteetillä, kuin laivan 

vahtipäällikön on mahdollista seurata omaa laivaansa. Siksi on oletettavaa, että 

etäohjauskeskusoperaattorin tilannetietoisuus on alhainen, kun miehittämättömältä laivalta 

tulee hälytys. Etäohjauskeskuspäälliköllä todettiin olevan heikoin tilannetietoisuuden taso 

johtuen osittain siitä, että etäohjauskeskusoperaattorilta kului paljon aikaa ymmärtää 

pelkästään laitteistojen avulla, mistä tilanteessa oli kyse. Kun etäohjauskeskuspäällikkö 

saatiin hälytettyä mukaan tilanteeseen, aikaa reagoida oikealla tavalla ei ollut enää paljoa. 

Lisäksi tutkimuksen tuloksissa pohdittiin etäohjauskeskusoperaattorin luonteen ja aiemman 

navigaatiokokemuksen vaikutusta etäohjauskeskuksesta käsin suoritettavaan etäohjailuun. 

Tutkijat olettavat, että etäohjattavilla laivoilla saadut oppimiskokemukset eivät olisi yhtä 

hyviä kuin oikealla laivalla koetut ohjailukokemukset. Tämä tuo omat haasteensa 

etäohjaushenkilöstön koulutukseen. (Yemao, Lundh, Porathe, & MacKinnon 2015, 2675–

2678.) 

Rolls-Roycen näkemyksen mukaan etäohjauskeskus monitoroi ja operoi autonomisia 

laivojaan ympäri maailman. Osa laivoista on matkalla määräsatamaan, osa lähdössä 

satamasta ja osa voi odottaa ankkurissa tai DP:ssä vapautuvaa laituri- tai purkupaikkaa. 

Laivojen käyttö rahdinantajien kannalta pysyy entisen kaltaisena. Meripäällystön ja 

varustamohenkilöstön osalta etäohjauskeskus voi toimia tulevaisuudessa yhteisenä 

työpaikkana, johon yhdistetään useita varustamon toimintoja saman katon alle. Laivojen 

turvallinen liikennöinti tarkoittaa etäohjauskeskuksen osalta etävalvontaa ja etäohjausta. 

Lisäksi turvallinen liikennöinti sisältää laivojen reittisuunnittelua, reittien ohjelmointia ja 

ohjelmistopäivityksiä sekä konetilojen monitorointia ja ohjailua. Etäohjauskeskuksesta 

käsin voidaan suorittaa painolastivesien vaihtoja matkan aikana tai muuten hyödyntää 

painolastitankkeja optimaalisen trimmin saavuttamiseksi. Rolls-Roycen mukaan on 

todennäköistä, että etäohjauskeskus vaatii teknisen tuen henkilön paikalle joko jatkuvasti tai 

helposti tavoitettavaksi. (Peippo 2018.) 

Etäohjauskeskuksen haasteena tulee olemaan laivoilta yllättäen tulevat hälytykset ja 

tilanteet, joiden selvittämiseen kuluu epämääräinen aika. Esimerkkinä voisi olla tulipalo 

laivalla. Vähintään yhden henkilön on sitouduttava tilanteen selvittämiseen ja on 

mahdollista, että lisäresurssitkin ovat tarpeen. Tällaisiin tilanteisiin on vastattava 

välittömästi ja pyrittävä vakauttamaan tilanne. Muut etäohjauskeskuksen valvonnassa olevat 

laivat jatkavat etenemistä reittisuunnitelmien mukaisesti, ellei niiden matkantekoon puututa.  
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7 Tulkinta etäohjauskeskushenkilöstön psyykkisistä 

kuormitustekijöistä 

Etäohjauskeskushenkilöstöön voi kuulua kappaleessa 6 esitetyn mukaisesti 

etäohjauskeskusoperaattori, etäohjauskeskuspäällikkö, työnjohtaja ja mahdollisesti 

konepuolen asiantuntija sekä tekninen asiantuntija. Pienemmissä etäohjauskeskuksissa 

työskentelee oletettavasti vain etäohjauskeskusoperaattori ja – päällikkö. Siksi tämän 

tutkimuksen analyysi ja johtopäätökset keskittyvät heidän työhönsä ja heistä käytetään 

nimitystä etäohjauskeskushenkilöstö.  

Selvitettäessä kunkin referenssialan ja etäohjauskeskushenkilöstön psyykkisiä 

kuormitustekijöitä, käytettiin apuna kappaleessa 2.1. ja 2.2. esiteltyä TIKKA-menetelmää ja 

sen määritelmiä psyykkistä kuormitusta aiheuttaville tekijöille. On muistettava, että 

psyykkiset kuormitustekijät eivät aina ole negatiivinen asia, vaan niiden esiintyminen 

maltillisina määrinä voi olla työhyvinvointia lisäävä tekijä. (Ahola ym. 2015, 9, 22, 37–40.) 

7.1 Psyykkiset kuormitustekijät – lähtökohtana vahtipäällikön ja 

alusliikenneohjaajan työ 

Tämän tutkimuksen perusteella saatiin selville 13 laivan vahtipäällikön psyykkistä 

kuormitustekijää. Ne on kirjattu liitteeseen 2. Vertailtaessa laivan vahtipäällikön ja 

etäohjauskeskushenkilöstön toimenkuvia oli yhteisiä psyykkisiä kuormitustekijöitä 

löydettävissä kymmenen. Vahtipäällikön työn psyykkiset kuormitustekijät, jotka soveltuvat 

myös etäohjauskeskukseen, ovat nähtävissä kuviosta 1. vaaleansinisellä ja vihreällä pohjalla.  

Etäohjauskeskus vastaa usean laivan kulusta samanaikaisesti. Autonomisten laivojen 

monitorointi vaatii henkilöstön huomiota vähemmän kuin perinteisen laivan navigoinnin 

monitorointi, koska tekoäly ja automaatio huolehtivat laivojen etenemisestä ennalta 

ohjelmoidun reitin mukaisesti ja hälyttävät vasta ongelmien esiintyessä. Tilanteet, joissa 

etäohjauskeskushenkilöstö joutuu puuttumaan navigointiin liittyviin ongelmiin, eivät 

poikkea laivan vahtipäällikön työstä tehtävien toimenpiteiden, kuten väistöliikkeiden, osalta. 

Etäohjauskeskushenkilöstön ja vahtipäällikön työn kuormitukseen vaikuttavat muu lähellä 

tapahtuva liikenne ja maantieteelliset esteet, jotka rajoittavat navigointiin käytettävää tilaa.   
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Navigointiin käytettävissä rajoitettu tila  

Epävarmuus kohdattavan laivan ohjailuista 

Radioliikenteen aiheuttama hälinä ja melu 

Toimintahäiriöt laivan propulsiossa tai ohjailukyvyssä 

Laivan muista laitteistoista tai toiminnoista aiheutuvat hälytykset, kuten 

palohälytykset 

Laitteisto-ongelmat ja häiriöt, jotka vaikuttavat tilannekuvan muodostamiseen, 

ylläpitoon tai tietoliikenne- ja viestiyhteyksiin 

Runsas liikennetiheys, jolloin työ on intensiivistä 

Vähäinen liikennetiheys, mikä voi aiheuttaa tylsistymistä ja vireystilan laskua 

Mahdottomuus ennakoida vahdin kulkua tai kuormittavuutta 

Työn tauotuksen puute tai epävarmuus 

Sää- ja jäätilanne, mikä vaikuttaa laivojen oletettuun etenemiseen ja hankaloittaa 

vaarallisten liikennetilanteiden arviointia. 

Vastuu meriliikenteen turvallisuudesta/operoitavista laivoista ilman fyysistä 

vaaraa. 

VTS-keskuksessa tapahtuvat alusliikennepalvelun ulkopuoliset työt, kuten 

vierailut, laitehuollot ja siivoukset, mitkä aiheuttavat keskeytyksiä. 

Turvallisuuskriittinen työ, jossa on suuri vastuu ja pieni sallittu virhemarginaali 

Intensiivinen työtahti 

Työmäärän ja työtahdin vaihtelu johtuen hälytyksistä ja etäohjauksesta 

Tilannetietoisuuden muodostaminen ja ylläpito vaikeaa  

Työn häiriöt ja keskeytyminen etäohjailun aikana  

 

Kuvio 1. Etäohjauskeskushenkilöstön psyykkiset kuormitustekijät ryhmiteltynä alkuperän mukaan. 

Molemmissa työnkuvissa on olemassa epävarmuus kohdattavan laivan ohjailuista, vaikka 

periaatteessa kaikkien liikennöijien oletetaan käyttäytyvän kansainvälisten 

väistämissääntöjen mukaisesti. Epävarmuus syntyy tulkintaeroista, sillä merenkulussa ei ole 

määritelty tarkkaan, milloin väistöliike pitää tehdä, kuinka iso sen pitää olla tai mitkä ovat 

ehdottomat etäisyysrajat toisen laivan sivuutukseen.  

LAIVA 

VTS 

LENNON-
JOHTO 

LAIVA & 

VTS 
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Navigointiin nykyisellään liittyy paljon radioliikennettä muun muassa liikennetilanteiden 

selvittämiseksi ahtailla väylillä. Radiotaajuksien kantomatkan vuoksi komentosillalla 

voidaan kuulla runsaasti radioliikennettä, mikä ei liity oman laivan kulkuun. Tämä voi 

häiritä työhön keskittymistä. On esitetty, että etäohjauskeskushenkilöstö huolehtisi 

autonomisen laivan radioliikenteestä (Peippo 2018), jolloin radioliikenteen hälinä ja melu 

voivat olla aiheuttamassa psyykkistä kuormaa etäohjauskeskuksessa, jos sitä ei johdeta 

esimerkiksi etäohjaushenkilöstön kuulokkeisiin.   

Myös autonominen laiva voi perinteisen laivan tavoin joutua tilanteeseen, jossa sen 

propulsio- tai ohjailukyky ei toimi oletetulla tavalla. Oman merimatkan edistymisen lisäksi, 

tällainen tilanne voi vaikuttaa lähellä olevaan liikenteeseen, koska liikenne ei etene enää 

odotetulla tavalla. Tilanteet, joissa laiva on ohjailukyvytön tai yllättäen ohjailukyvyltään 

rajoitettu, ovat aina resursseja vaativia poikkeustilanteita ja aiheuttavat kuormitusta. 

Palohälytykset, putkirikot ja konetilojen tuuletushäiriöt ovat esimerkkejä vikatilanteista, 

jotka eivät välttämättä aluksi suoraan liity laivan ohjailuun tai navigointiin. Ne lisäävät 

psyykkistä kuormitusta huomattavasti ja sitovat henkilöresursseja niin perinteisellä laivalla 

kuin etäohjauskeskuksen tapauksessa. Vikatilanteet voivat osoittautua aiheettomiksi johtuen 

esimerkiksi viallisesta anturista. Jokainen hälytys tulee silti tutkia kunnolla. 

Vahtipäällikön käytössä olevat komentosiltalaitteistot ja niiden oikea ja luotettava 

toimintakunto ovat ensiarvoisen tärkeitä muodostettaessa liikenteen tilannekuvaa. Vikatilan 

sattuessa, vastaanotetaan hälytys, minkä tutkiminen aiheuttaa lisää työtä ja samalla 

epävarmuutta turvalliseen liikennöintiin edellyttäen, että hälytys huomataan. Hälytyksen 

laiminlyönnillä voi olla kohtalokkaat seuraukset. Myös VTS ja siellä työskentelevät 

alusliikenneohjaajat toimivat ainoastaan laitteistojen antaman tiedon varassa 

muodostaessaan tilannekuvaa. Heidän tärkeimmät laitteistonsa on kahdennettu, mutta silti 

tilannekuvan päivittymisen katkoksia voi esiintyä. Tietoliikenneyhteyksien lisäksi VTS 

edellyttää toimiakseen häiriöttömät viestiliikenneyhteydet pääasiassa VHF-liikenteen osalta.  

Etäohjauskeskuksessa tullaan tekemään työtä pelkästään laitteistojen varassa. 

Etäohjauskeskuksen ja laivan välinen luotettava tietoliikenneyhteys on välttämätön 

turvallisuustekijä autonomisessa liikenteessä. Vaikka sensoreita on useita, on niillä kaikilla 

oma vahvuusalueensa ja kaikkia tarvitaan luotettavaan navigointiin. Sensorien tuottamien 

sijainti- ja objektitietojen luotettavuus vähentää epävarman tilannetietoisuuden aiheuttamaa 

psyykkistä kuormaa ja toisinpäin. 
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Liikennetiheydestä puhuttaessa, vahtityölle tyypillinen työn yllättävä hetkittäinen 

intensiivisyys ja toisaalta ajoittain esiintyvät rauhalliset, tylsyyteenkin johtavat hetket 

esiintyvät vahtipäällikön, alusliikenneohjaajan ja etäohjauskeskushenkilöstön työssä. Kaikki 

vahtipäällikön ja alusliikenneohjaajan työn psyykkiseen kuormitukseen vaikuttavat tekijät, 

joita voidaan odottaa esiintyvät myös etäohjauskeskuksessa, ovat kuviossa 1. vihreällä 

pohjalla.  Intensiivisyyttä lisää hälytysten yllättävä esiintyminen sekä laivalla että 

etäohjauskeskuksessa aiheuttaen keskeytyksiä monitorointityöhön tai meneillä olevaan 

muuhun työprosessiin. Laivalla ja VTS:ssä lisäresursseja on saatavissa rajattu määrä. 

Laivalla vahtipäällikköä tukee päällikkö ja VTS:ssä vuoropäällikkö. Olisi suositeltavaa, että 

etäohjauskeskushenkilöstön resurssit suunnitellaan referenssialojen tavoin siten, että 

lisäresursseja on saatavilla edes jonkin verran. Laivan vahtipäällikkö, alusliikenneohjaaja tai 

etäohjauskeskushenkilöstö eivät voi nimittäin varmuudella ennustaa tulevan työvuoron 

kulkua tai sen kuormittavuutta. 

Tauot voivat hidastaa liiallista psyykkisen kuormittavuuden syntyä. Työtä olisi hyvä pystyä 

tauottamaan säännöllisesti tai tarpeen vaatiessa. Vahtipäälliköllä ei ole järjestetty taukoja 

lainkaan vahdin aikana vaan lepotaukoja pidetään silloin, kun niihin esiintyy mahdollisuus. 

Suomalaisissa meriliikennekeskuksissa tauot järjestetään siten, että vuoropäällikkö tuuraa 

alusliikenneohjaajaa tauon ajan. Taukojen kesto on joko lyhyt tai epävarma, jolloin 

alusliikenneohjaaja voidaan kutsua työhön kesken tauon tilanteen vaatiessa. Suomalaisilla 

lennonjohtajilla on vähintään puolen tunnin tauko kahden tunnin työn jälkeen. Heidän 

taukojärjestelynsä on ennalta suunniteltu ja kaikkien osapuolten tiedossa, mikä voi helpottaa 

lennonjohtajan psyykkisen kuormittavuuden esiintymistä. 

Tämän tutkimuksen selvittämät alusliikenneohjaajaa koskevat psyykkiset kuormitustekijät 

on esitetty liitteessä 3. Näistä etäohjauskeskushenkilöstöön kanssa yhteisiä psyykkisiä 

kuormitustekijöitä löydettiin kahdeksan, ja ne on kirjattu kuvioon 1 keltaiselle pohjalle. 

Näistä viisi tekijää ovat yhteisiä vahtipäällikön kanssa ja ne käsiteltiin aiemmin. 

Laivaliikenteen toivotaan olevan sujuvaa ja ennustettavaa. Tällaista sujuvuutta voidaan 

odottaa, kun ympäristötekijät ovat maltillisia. Hankalat sää- ja jääolosuhteet vaikuttavat 

heikentävästi liikenteen sujuvuuteen ja hankaloittavat ennustettavuutta. Liikennetilanteiden 

arviointi edellyttää tällöin enemmän työpanosta ja voi lisätä psyykkistä kuormitusta. Tämä 

korostuu VTS:ssä ja mahdollisesti myös etäohjauskeskuksessa, sillä henkilöstö ei ole paikan 

päällä huomioimassa tilanteen kehittymistä omin silmin, vaan he ovat täysin keskukseen 

siirtyvän tiedon varassa. Alusliikenneohjaajan odotetaan ymmärtävän ja tulkitsevan 

kehittyvät tilanteet oikein ja hyvissä ajoin, jotta he voivat antaa laivoille luotettavan 
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analyysin päätöksenteon tueksi. Alusliikenneohjaajan antama tiedotus ja ohjeistus 

suodatetaan vielä yhden seulan läpi laivojen komentosilloilla ennen toteutusta. Kun tiedot 

on välitetty, alusliikenneohjaaja jää seuraamaan laivojen komentosilloilla tapahtuvien 

päätösten toteutumista ilman standardisoituja turvallisuusrajoja (Praetorius ym. 2012, 286.) 

Etäohjauskeskushenkilöstön rooli tulee olemaan aktiivisempi kentällä. Heidän päätökset ja 

toimenpiteet siirtyvät suoraan käytäntöön, ja vastapuolena voi olla ihmisiä, joiden 

turvallisuus saattaa vaarantua. Tilanne, jossa joudutaan tekemään toisten ihmisten 

turvallisuuteen liittyviä päätöksiä ilman omaa fyysistä osallistumista, voi aiheuttaa 

psyykkistä kuormittumista.  

Alusliikennepalvelun lisäksi VTS:ssä tapahtuu erityisesti arkisin jonkin verran muuta 

toimintaa, kuten vierailuja ja siivousta. Etäohjauskeskus tulee olemaan VTS:en tavoin 

työpaikka, joka kiinnostaa sidosryhmiä ja vierailijoita. Laivan komentosilta ja lennonjohto 

ovat myös suosittuja vierailukohteita, mutta niihin pääsy on rajoitettu. Jos etäohjauskeskus 

halutaan pitää avoimena yleisölle, vierailuista johtuvat työn keskeytykset tulisi pitää 

mahdollisimman vähäisinä. Vierailijat voidaan suomalaisten meriliikennekeskusten tavoin 

ohjata tilaan, josta he voivat seurata keskuksen toimintaa, mutta eivät häiritse sitä. Jos 

pakolliset huollot ja ohjelmistopäivitykset toteutetaan kiireisenä aikana, ne voivat aiheuttaa 

keskeytyksiä etäohjauskeskushenkilöstön toimintaan ja lisätä psyykkistä kuormitusta. 

7.2 Psyykkiset kuormitustekijät – lähtökohtana lennonjohtajan työ 

Ilmailualan standardisointi ja sille tyypillinen ennakointikäytäntö luovat ilmailulle erilaisen 

perustan kuin mihin merenkulku on tottunut. Lentoliikenteen koneiden suuret nopeudet 

antavat mahdollisuuden tarkempien aikataulujen ennustamiseen kuin merenkulussa voidaan 

ennustaa laivojen aikatauluja. Toisaalta koneiden suuret nopeudet eivät salli isoja virheitä 

tai niiden korjaamiseen voi olla vähän aikaa. Lennonjohtajan toimintaa ohjaa kuitenkin 

jatkuvasti ennalta määrätyt turvarajat, jonka puitteissa päätöksiä tehdään. 

Etäohjauskeskusoperaattorin virheiden johdosta aiheutuvat tapahtumat voivat olla yhtä 

traagisia kuin lennonjohtajan, mutta etäohjattavien laivojen hälytysrajat voidaan asettaa 

mataliksi, jolloin virheiden korjaamiseen on enemmän aikaa laivojen maltillisen nopeuden 

vuoksi. Laivat liikennöivät hitaammin, ne ovat pidemmän aikaa ympäristöolosuhteille 

alttiina ja niiden aikataulujen ennustettavuus on huomattavasti heikompi erityisesti pitkillä 

merimatkoilla. Etäohjauskeskuksessa tullaan kuitenkin oletettavasti monitoroimaan useaa 

laivaa yhtä aikaa, jolloin laivojen hidas nopeus ei takaa rauhallista työtahtia. Turvallisuuteen 

liittyviä päätöksiä voidaan joutua tekemään nopeassa tahdissa. Tämän tutkimuksen 
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selvittämät lennonjohtajan työn psyykkiset kuormitustekijät on nähtävillä liitteessä 4. 

Etäohjauskeskushenkilöstön kanssa yhteinen kuormitustekijä on turvallisuuskriittisyyden 

lisäksi intensiivisyys. Lennonjohdon kanssa yhteiset psyykkiset kuormitustekijät ovat 

kuviossa 1 punaisella pohjalla.  

Helsinki-Vantaan lennonjohdon kaltaisessa vuorokauden ympäri toimivassa lennonjohdossa 

työskentelee useampia lennonjohtajia samanaikaisesti. Intensiivisyys kuuluu heidän 

työhönsä, eikä se yleensä tule yllätyksenä. Kiireisen lennonjohdon lennonjohtaja istuu 

tutkansa ääressä enintään kaksi tuntia kerrallaan keskittyen omaan työkenttäänsä ja 

järjestäen liikennettä parhaiten katsomallaan tavalla sääntöjen määräämien 

turvallisuusrajojen puitteissa. Hänen on kyettävä selvittämään koneita yksi toisensa jälkeen 

välttäen liikenteen ruuhkautumista. Vallitseva säätila vaikuttaa kaikkiin selvitettäviin 

koneisiin, joten ympäristötekijöiden vaikutus tilannekuvaan on vaivattomasti selvitettävissä 

ja ylläpidettävissä.  

Etäohjauskeskushenkilöstön työ voi olla epäsäännöllisen intensiivistä, jos useilta laivoilta 

tulee samanaikaisesti hälytyksiä, laivat liikennöivät vilkasliikenteisellä alueella, 

sääolosuhteet ovat yhden tai useamman laivan kohdalla huonot tai etäohjauskeskuksessa 

esiintyy laite- tai tietoliikennevikoja. Työ on ennustettavasti intensiivistä, kun 

etäohjauskeskushenkilöstö suorittaa laivojen etäohjailua, mikä sitoo 

etäohjauskeskushenkilöstöä tiukemmin työtehtävään. Etäohjailu vaatii keskittymistä. 

Etäohjauskeskushenkilöstön psyykkistä kuormittavuutta voi lisätä epävarmuus etäohjailun 

ajankohdasta, kestosta ja vaativuudesta. Etäohjailua suorittavan henkilön vireystaso, 

ohjailukokemus, vallitsevat ympäristöolosuhteet ja liikennetiheys vaikuttavat etäohjailun 

psyykkiseen kuormittavuuteen 

7.3 Psyykkiset kuormitustekijät – lähtökohtana hahmotelma 

etäohjauskeskushenkilöstön työstä 

Edellä mainittujen psyykkisten kuormitustekijöiden lisäksi tutkija nostaa esille kolme 

kuormitustekijää, jotka eivät ole suoraan tunnistettavissa referenssialojen psyykkisistä 

kuormitustekijöistä. Kyseiset kuormitustekijät on kirjattu kuvioon 1. ruskealle pohjalle. 

Odotettavissa on, että työmäärän ja työtahdin vaihtelu on suurempaa etäohjauskeskuksessa 

kuin referenssialojen valvontakeskuksissa. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että 

monitoroitavia laivoja voi olla useita, kuten kappaleessa 6.3. tuotiin esille. On mahdotonta 

tietää etukäteen muun liikenteen tiheyttä, laivoilta tulevien hälytysten määrää tai 
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vakavuusastetta, etäohjailutilanteen vaativuutta tai ympäristöolojen vaikutusta. 

Etäohjauskeskushenkilöstö ei voi vaikuttaa yllättäen lisääntyneeseen työmäärään ennalta, 

mutta heillä voi olla mahdollisuus kohdentaa henkilöresursseja huomiota vaativaan laivaan 

hidastamalla muita monitoroimiaan laivoja tai asettamalla ne turvalliseen tilaan (fail-to-

safe). 

Tilannetietoisuuden muodostaminen ja ylläpito on etäohjauskeskuksessa vaikeampaa kuin 

perinteisen laivan komentosillalla. Tämä käy ilmi Yemaon ja kollegoiden tutkimuksesta 

(2015). Etäohjauskeskushenkilöstöltä puuttuu aistein kerättävä tieto tilanteesta, koska he 

toimivat ainoastaan sensoreiden välittämän tiedon varassa. Heikko tilannetietoisuus 

vaikuttaa muun muassa siihen, millä tavoin ja kuinka nopeasti henkilö reagoi tilanteisiin ja 

hälytyksiin. Etäohjailun edellyttämä riittävän tilannetietoisuuden saavuttaminen voi olla 

haastavaa etäohjauskeskusoperaattorille, joka joutuu ohjailutilanteisiin lyhyellä 

valmistautumisajalla. Epävarmuus hyvästä tilannetietoisuudesta tai ymmärrys 

puutteellisesta tilannetietoisuudesta voi lisätä psyykkistä kuormitusta vastuullisessa 

työtehtävässä. Tilannetietoisuuden muodostamista pyritään helpottamaan paremman, 

sensoreiden avulla tuotetun tilannekuvan ja isojen turvamarginaalien avulla. 

Kuten aiemmin todettiin, etäohjailu vaatii keskittymistä. Laivan komentosillalla on ohjailun 

aikana ainoastaan tilanteen vaatima henkilöstö. Lennonjohtajan työ edellyttää myös 

mahdollisuutta keskittymiseen ja lennonjohto onkin suljettu asiattomilta henkilöiltä. 

Etäohjailua suorittaville henkilöille tulee taata työrauha esimerkiksi kuulokkeiden tai 

tilajärjestelyjen avulla. Yemaon ym. mukaan MUNINin etäohjauskeskusmallissa 

lähitilanteet hoidetaan erillisessä huoneessa (Yemao ym. 2015, 2676).  

8 Analyysi referenssialojen työvuorojärjestelmistä 

Referenssialojen työvuorojärjestelmät ovat keskenään hyvin erilaisia. Tämä selittyy osittain 

sillä, että työt ovat kuormitukseltaan erilaisia ja sillä, että työpaikalla olo on järjestetty eri 

tavoin. Tämän tutkimuksen kannalta olennaiset työvuorojärjestelmät on koottu taulukkoon 

6 ja ne esitetään osissa taulukoissa 7-9.  

Taulukossa 6 on kuvattu kaksi vahtipäällikön vahtijärjestelmää sekä kolme 

alusliikenneohjaajan ja kaksi lennonjohtajan työvuorojärjestelyä neljän vuorokauden ajalta. 

Kuvattu ajanjakso on pieni osa isompaa työvuorojärjestelmäkokonaisuutta. 

Työvuorojärjestelmät on kuvattu kokonaan kappaleissa 3-5. Työterveyslaitos (TTL) on 
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julkaissut työvuorosuunnittelun suosituksia, joita käyttämällä voidaan välttyä työaikojen 

aiheuttamalta liialliselta kuormitukselta (Härmä ym. 2014, 55–59). Nämä suositukset on 

kuvattu myös kappaleessa 2.3. Taulukon 6. työvuorojärjestelyitä tarkastellaan näiden 

suositusten pohjalta. 

  

Taulukoissa 6 ja 7 on kuvattu keltaisella värillä kaksi vahtipäällikön noudattamaa 

vahtijärjestelmää, 4/8- ja 6/6-järjestelmä. 4/8-järjestelmässä tehtävä neljän tunnin vahti on 

lyhyt ja kokonaistyöaika kahdeksan tuntia vuorokaudessa. 6/6-järjestelmässä vuorokauden 

kokonaistyöaika on 12 tuntia ja yksittäinen vahti kuuden tunnin pituinen. TTL:n suositusten 

mukaan työvuoron suosituspituus on 6-10 tuntia, mikä ei ylity vahtijärjestelmissä.  

 

Suositusten mukaan työvuorojen väliin tulisi jäädä vähintään 11 tuntia aikaa palautua työstä. 

Vahtipäällikön vahtijärjestelmissä vapaavuorot ovat kahdeksan tai kuuden tunnin mittaisia. 

Lisäksi on tiedossa, että vapaavuorojen aikana tehdään myös työtä, mikä keskeyttää 

palautumisen ja levon. Nämä ylityöt on merkattu taulukkoon 6. kysymysmerkeillä. 

Vapaavuoron keskeytys vaikuttaa haitallisesti jo kevyemmässä 4/8-järjestelmässä aiheuttaen 

vakavaa uneliaisuutta tai jopa nukahtamista keskeytyneen vapaavuoron jälkeisessä vahdissa 

(Van Leeuwen ym. 2013, 6-7). 

Taulukko 6. Refenssialojen työvuorojärjestely neljän vuorokauden ajalta.

Klo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Laiva "4/8" ? ? ?

Laiva "6/6" ? ? ? ?

VTS "YYAA" Y1 Y2

VTS "AAYY" A2

VTS "4-6-4-6" Y1 Y2

Lennonjohto 1 I A

Lennonjohto 2 T T ? T T ?

Klo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Laiva "4/8" ? ? ?

Laiva "6/6" ? ?

VTS "YYAA" A1 A2

VTS "AAYY" Y1 Y2

VTS "4-6-4-6" Y3 Y4

Lennonjohto 1 Y T T

Lennonjohto 2 T T T

(Lehto 2018)

Työ

Työ

Taulukko 7. Vahtipäällikön työvuorojärjestely kahden vuorokauden ajalta.

Klo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Laiva "4/8" ? ? ?

Laiva "6/6" ? ? ? ?

(Lehto 2018)

Työ
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Vahtipäällikön vahtijärjestelmässä esiintyy säännöllisesti yötyötä, mikä on yksi TTL:n 

ilmoittamista työvuorosuunnittelun aiheuttamista kuormitustekijöistä. Vahtijärjestelmissä ei 

ole mahdollisuutta yötyön jälkeiseen pidempään lepojaksoon, minkä tulisi olla kaksi 

vuorokautta yövuoron jälkeen, jotta palautuminen olisi riittävää. Vahtipäällikön 

vuorottelujärjestelmässä tehdään useita työpäiviä peräkkäin, mikä edelleen vaikeuttaa 

riittävän levon saamista yötyötä ajatellen työssäoloaikana. Suositusten mukaan työviikossa 

olisi hyvä olla vähintään 35 tuntia keskeytymätöntä lepoa, vaikka työvuorot käsittäisivät 

vain päivällä tehtäviä työvuoroja. Vahtipäällikön vapaajaksot ovat kuitenkin pitkiä, mikä 

antaa työntekijälle mahdollisuuden palautua työn aiheuttamasta kuormituksesta kunnolla. 

Vahtipäällikön ja alusliikenneohjaajan työvuorojärjestelyille on yhteistä, että työ on 

paikkaan sidottua, ja että työntekijä ei normaalisti pysty vaikuttamaan työvuoron kestoon tai 

työajan sijoitteluun. Poikkeuksen tähän tekee yksi tutkimuksen kohteena ollut 

meriliikennekeskus, jossa työntekijällä on mahdollisuus valita kahden 

vuorottelujärjestelmän välillä. Valinnan jälkeen alusliikenneohjaajan on seurattava ennalta 

määrättyjä työvuoroja. Sekä alusliikenneohjaajan että vahtipäällikön työssä on myönteistä, 

että yksittäisen työvuoron jälkeistä vahdinpitoon liittyvää ylityötä ilmenee hyvin harvoin. 

Samoin vapaajaksot ovat tiedossa pitkältä ajalta, joten sosiaalista elämää on helpompi 

suunnitella. Edellä mainittujen myönteisten asioiden lisäksi pitkät vapaajaksot ovat tekijöitä, 

jotka voivat vähentää työajoista johtuvaa liiallista kuormitusta.  

Taulukoissa 6 ja 8 on kuvattu kolme Suomessa käytössä olevaa alusliikenneohjaajan 

vuorottelujärjestelmää merkittynä sinisellä värillä. Työvuorot ovat pituudeltaan 12 tuntia ja 

40 minuuttia riippumatta siitä, onko kyseessä aamu- vai yövuoro. Työvuoron pituus ylittää 

yli kahdella tunnilla suositusten mukaisen enimmäistyöajan päivällä ja yli neljällä tunnilla 

suositellun työajan yöllä, mikä on kahdeksan tuntia. Nopeaa kiertoa noudattavat YYAA- ja 

AAYY-järjestelmät, ja hidasta kiertoa noudattaa 4-6-4-6-järjestelmä. Erityisesti 

kolmivuorotyössä suositellaan nopeaa, myötäpäivään kiertävää vuorottelua, missä samaa 

työvuoroa tehdään enintään kaksi peräkkäin. Alusliikenneohjaajilla on käytössä 

kaksivuorojärjestelmä, joten suositus ei ole sovellettavissa yksiselitteisesti.  
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YYAA- ja AAYY-järjestelmissä tehdään kaksi yövuoroa ja kaksi aamuvuoroa. Aamuvuorot 

alkavat klo 08.00-09.30 välisenä aikana, joten hyvin aikaisin alkavia aamuvuoroja ei ole. 

TTL:n suositusten mukaan ennen aamukuutta alkavia aamuvuoroja tulisi välttää, sillä tällöin 

nukuttu yöuni voi jäädä lyhyeksi ja näin aiheuttaa työvuorojen aiheuttamaa kuormitusta. 

Verrattaessa YYAA- ja AAYY-järjestelmiä keskenään, voidaan nostaa esille yövuorojen 

sijoittelu. Ensimmäisessä työvuorojärjestelmässä jatketaan työtä kahden ensimmäisen 

yövuoron jälkeen 24 tunnin tauon päätyttyä. Suositusten mukaan yövuorosta palautumiseen 

vaaditaan vähintään kaksi vuorokautta. Palautumisaika jää liian lyhyeksi aamuvuorojen 

alkaessa. AAYY-järjestelmä estää työvuoroista johtuvan liiallisen kuormituksen syntyä 

yövuorojen sijoittelun osalta, sillä alusliikenneohjaaja pääsee kuuden vuorokauden 

vapaajaksolle jälkimmäisen yövuoron jälkeen. Tutkimuksessa selvisi myös, että AAYY-

järjestelmää noudattavat alusliikenneohjaajat palautuvat työjaksostaan ja erityisesti ennen 

vapaajaksoa tehtävistä yövuoroistaan noin vuorokaudessa. Palautumisen ilmoitettiin tosin 

olevan yksilöllistä ja vaihtelevan työntekijöiden kesken. YYAA-järjestelmää noudattavat 

alusliikenneohjaajat puolestaan olivat mielissään siitä, että ennen vapaajakson alkamista, 

heillä on aamuvuoro. Heidän mukaansa tällöin on helpompi siirtyä vapaajakson arkeen, 

jonka rytmi on enemmän aamuvuoron kaltainen. 

4-6-4-6-järjestelmässä tehtävät neljä peräkkäistä pitkää yli 12 tunnin yövuoroa voivat 

aiheuttaa työvuoroista johtuvaa liiallista kuormitusta monella tavoin. Yövuoro on kestoltaan 

pidempi kuin yövuorojen on suositeltu olevan, yövuorojen väliin jää palautumiseen aikaa 

alle 12 tuntia kahden vuorokauden sijaan ja samaa työvuoroa, erityisesti yövuoroa, on monta 

peräkkäin. Työntekijän jaksamisen kannalta 4-6-4-6-järjestelmä sisältää useita työaikojen 

kuormitusta lisääviä tekijöitä, mutta joidenkin, esimerkiksi meriliikennekeskuksesta 

kaukana asuvien, alusliikenneohjaajien kohdalla kyseinen järjestelmä voi olla mieluinen, 

sillä neljän työvuoron jälkeen heillä on kuusi päivää vapaata.  

Taulukko 8. Alusliikenneohjaajien työvuorojärjestely neljän vuorokauden ajalta.

Klo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

VTS "YYAA" Y1 Y2

VTS "AAYY" A2

VTS "4-6-4" Y1 Y2

Klo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

VTS "YYAA" A1 A2

VTS "AAYY" Y1 Y2

VTS "4-6-4" Y3 Y4

(Lehto 2018)

Työ

Työ
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Lennonjohtajat tekevät 6-8 tunnin pituista työvuoroa päivällä. Suomalaisten lennonjohtajien 

työaika on päiväsaikaan seitsemän tuntia ja se sisältää vähintään kaksi tuntia taukoa. 

Operatiivinen työaika on 4,5 tuntia, kun vahdinvaihtojen tilannetiedotukset lasketaan pois.  

Lennonjohtajien yövuoroissa oli isompaa hajontaa, niiden pituus vaihteli 7,5–12 tunnin 

välillä. Usein miten pitkä, yli 10 tuntia sisältävä yövuoro sisälsi taukoa 2-3 tuntia, jonka 

aikana lennonjohtajien oli mahdollista nukkua. Lennonjohtajien työvuorojen pituuksissa ja 

varsinaisessa työhön käytettävässä ajassa on havaittavissa työn intensiivisyyden vaikutus. 

 

Otteet lennonjohtajien työvuorojärjestelyistä on merkitty vihreällä värillä taulukoissa 6 ja 9, 

ja niitä käsiteltiin tarkemmin kappaleessa 5.3.2. Molemmat taulukossa esitetyt 

työvuorojärjestelyt edustavat kolmivuorojärjestelmää, jonka päiväsaikaan tehtävä työaika on 

seitsemän tuntia. Lisäksi ”Lennonjohto 2”-järjestelmässä on myös päivävuoroissa pitkiä 

taukoja, jotka on merkattu taulukkoon 6 vaaleammalla vihreällä ja T-kirjaimella. 

Lennonjohto 2 – järjestelmän työaika on tämän tutkimuksen tietojen mukaan 4,5 tuntia, kun 

tauot lasketaan pois. Tämä on selkeästi referenssialojen vertailtavista työajoista lyhin. 

Yövuoron pituus vaihtelee Lennonjohto 1-järjestelmän 12 tunnin ja Lennonjohto 2-

järjestelmän 10,5 tunnin välillä. 12 tunnin yövuoroon sisältyy 2 tunnin ja 10,5 tunnin 

yövuoroon 3 tunnin yhtäjaksoinen tauko, jonka voi käyttää lepäämiseen. Lennonjohtajien 

yövuoron pituus ylittää suositusten mukaisen kahdeksan tuntia, mutta pitkän tauon vuoksi 

sen ei voida suoraan sanoa olevan kuormitusta lisäävä tekijä. 

Lennonjohto 1-järjestelmä noudattaa suositusten mukaista nopeaa kiertoa, mutta 

vastapäivään, mikä voi aiheuttaa työajoista johtuvaa liiallista kuormitusta. Kierron pituus on 

kuusi päivää. Työtä tehdään kolmena päivänä, jonka jälkeen on neljän päivän vapaa. 

Aamuvuoro ja yövuoron aloitus ovat saman vuorokauden aikana. Vapaajakso alkaa 

yövuoron jälkeen, joita on yksi kuuden päivän välein. Lennonjohto 1-järjestelmässä tehdään 

vuodessa 48,5±12.3 yövuoroa. Kyseisen työvuorojärjestelmän ominaisuuksista yövuorojen 

vähyys, peräkkäisten työpäivien lukumäärä, maltillinen työvuoron pituus päivällä ja nopea 

kierto ovat hyvän työvuorosuunnittelun piirteitä. Taaksepäin kiertävä vuorottelu sekä 

Taulukko 9. Lennonjohtajien työvuorojärjestely neljän vuorokauden ajalta.

Klo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lennonjohto 1 I A

Lennonjohto 2 T T ? T T ?

Klo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lennonjohto 1 Y T T

Lennonjohto 2 T T T

(Lehto 2018)

Työ

Työ
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samaan vuorokauteen sijoitetut kaksi työvuoroa eivät tue optimaalista työvuorosuunnittelua 

kuten ei myöskään pitkä 12 tuntia kestävä yövuoro. 

Lennonjohto 2-järjestelmä kuvaa suomalaisten lennonjohtajien vuorottelua Helsinki-

Vantaan lennonjohdossa. Työvuorojärjestelmä on hyvin epäsäännöllinen, joten selkeää 

kuvaa työvuorojärjestelmän kuormittavista tekijöistä on vaikea saada. Epäsäännöllisyys 

itsessään on yksi tekijä, mikä voi lisätä työvuoroista aiheutuvia kuormitustekijöitä, sillä 

sosiaalista elämää voi olla vaikea liittää yhteen alati vaihtuvien työaikojen kanssa. Lisäksi 

tämän tutkimuksen tietojen mukaan ylityöt ovat mahdollisia. Ylityöt on merkitty taulukkoon 

6. kysymysmerkein. Työvuorosuunnittelun pohjana on kuitenkin hidas kierto. 

Lennonjohtajien työvuorosuunnittelun sääntöjen mukaan kahden työvuoron väliin tulee 

jäädä vähintään seitsemän tuntia lepoa, ja pyrkimyksenä on suunnitella yhdeksän tunnin 

välinen aika työvuorojen väliin. TTL:n suositusten mukaan välttääkseen liiallista työajoista 

johtuvaa kuormitusta, työvuorojen väliin olisi hyvä jäädä 11 tuntia vapaata. 

Lennonjohto 2-järjestelmässä tehdään vuodessa 30±6 yövuoroa, mikä on selkeästi 

vähemmän kuin Lennonjohto 1-järjestelmässä. Lisäksi yövuoron aikana järjestetty kolmen 

tunnin yhtäjaksoinen vapaa tukee työntekijän jaksamista. Vuonna 2008 Signal ym. totesivat 

nimittäin, että 40 minuutin tauko lennonjohtajien 7,5 tunnin yövuoron aikana vaikutti 

positiivisesti suorituskykyyn yövuoron loppupuolella ja lyhensi hieman reaktioaikaa 

nokosten jälkeen. (Signal ym. 2008, 11–12, 17.)  

9 Johtopäätökset 

Etäohjauskeskusoperaattorin ja laivan vahtipäällikön työnkuvat navigoinnin suhteen ovat 

aiemmin esitetyn mukaisesti samankaltaisia, ja töissä voidaan havaita monia yhteneväisiä 

psyykkisiä kuormitustekijöitä. Laivalla pidetään vahtia yleisimmin neljä tai kuusi tuntia 

kerrallaan. Vahdinpitoa voisi tehdä psyykkisen kuormittavuuden kannalta pidemmän jakson 

kerrallaan, jollei työhön tarvitsisi palata muutaman tunnin päästä uudelleen, työstä puuttuisi 

selkeät tauot, työ sijoittuisi pelkästään yöaikaan ja vapaavahtia keskeyttäisi pakolliset 

työtehtävät. Turvallisuuden kannalta olisi tärkeää, ettei etäohjauskeskusoperaattoriin 

kohdistuisi lepoa keskeyttäviä ylitöitä, kuten vahtipäälliköiden tapauksessa. 

Etäohjauskeskushenkilöstö ei tule osallistumaan laivan kiinnitykseen tai irrotukseen, 

lastaustoimintoihin, turvallisuusharjoituksiin, sairastapausten hoitoon tai muihin tyypillisiin 

vahtiperämiehen tehtäviin laivalla. Etäohjauskeskushenkilöstön on mahdollista tehdä työtä 

levänneempänä kuin laivan miehistön, sillä heillä ei ole samanlaista ylitöiden ja toistuvien 
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yövuorojen aiheuttamaa univelkaa takana. Etäohjauskeskushenkilöstön säännölliseen 

työaikaan voi tulla muutoksia, jos etäohjauskeskuksessa on poikkeava tilanne ja 

lisähenkilöstöä tarvitaan. Tällöin voi olla tarve jäädä ylitöihin säännöllisen työajan 

päätteeksi. On hyvä pitää mielessä, että laivalla työskentelevät eivät osallistu maissa 

tapahtuvan arjen hoitamiseen juuri lainkaan. Heillä saattaa olla mahdollisuus keskittyä 

ainoastaan laivan tapahtumiin. Etäohjauskeskushenkilöstöllä on mahdollisuus olla mukana 

läheisten arjessa jatkuvasti, mikä toisaalta vaikuttaa vapaa-ajan käyttöön ja voi vaikeuttaa 

työn vaatimaa palautumista tai työvuoron edellyttämää lepäämistä. Sosiaalisten suhteiden 

ylläpidon näkökulmasta etäohjauskeskushenkilöstön olisi järkevämpää tehdä pidempää 

työvuoroa kuin laivalla tehtävä 4-6h, jotta työvuoroja ei olisi yhtä tiheään kuin laivatyössä. 

Tämä on myös mahdollista etäohjauskeskushenkilöstön psyykkisten kuormitusten 

näkökulmasta. 

Alusliikenneohjaajat noudattavat yli 12 tunnin työaikaa, minkä ilmoitetaan aiheuttavan 

työvuoroista johtuvaa kuormitusta. Lisäksi joissain alusliikenneohjaajien noudattamissa 

työvuorojärjestelmissä yövuoroja on enemmän kuin kaksi peräkkäin, yövuorojen jälkeen ei 

aloiteta vapaajaksoa vaan jatketaan työputkea, ja yövuorojen jälkeinen palautumisaika on 

liian lyhyt. Nämä tekijät voivat kaikki lisätä työvuoroista johtuvaa kuormitusta. 

Alusliikenneohjaajat eivät kuitenkaan halua luopua pitkistä työvuoroista, vaikka vireystason 

ja tehokkuuden myönnetään laskevan vahdin loppua kohden. Laajempaa tutkimustietoa 

vireystasosta ja tehokkuudesta on vain USCG:n vahdinpitäjien osalta. (Devoe ym. 1979a, 

13, 62; Royal ym. 1979, 10, 47.) Tämän tutkimuksen mukaan suomalaiset 

alusliikenneohjaajat suosivat edelleen useita peräkkäisiä työpäiviä, jolloin vapaajaksokin on 

yhtenäinen. Ilmiö voi johtua alusliikenneohjaajien merenkulkutaustasta tai siitä, että he 

asuvat eri paikkakunnilla, missä meriliikennekeskukset sijaitsevat.  

Suuri osa alusliikenneohjaan työstä on laivaliikenteen monitorointia ja viestiliikenteen 

hoitamista. Yhdysvaltojen rannikkovartioston USCG:n 1970-luvun lopulla tehtyjen 

tutkimusten mukaan vahdinpitäjän työajasta kului 40–45% monitorointiin ja 12–22% 

kommunikointiin laivojen kanssa (Devoe ym. 1979b, 12–13).  Lukuihin vaikuttaa 

ratkaisevasti liikenteen määrä. Laitteistojen avulla tapahtuvan monitorointityön odotetaan 

olevan isossa roolissa myös etäohjauskeskuksessa. Tietoa välittävien laitteistojen toimivuus 

ja luotettavuus ovat välttämättömiä niin alusliikenneohjaajan kuin 

etäohjauskeskusoperaattorin työssä. Molempien työ perustuu ja tukeutuu laitteistojen 

välittämään tietoon, koska heillä ei ole mahdollista olla paikan päällä. Laitteistojen 

toimimattomuus tai epäily niiden luotettavuudesta voi aiheuttaa psyykkistä kuormitusta.  
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Alusliikenneohjaajan päätösten vaikutus poikkeaa etäohjauskeskushenkilöstön päätösten 

vaikutuksista. Alusliikenneohjaaja välittää laivoille tiedot, joilla on hänen arvionsa mukaan 

vaikutusta laivaliikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Kun tiedot on välitetty, hän jää 

seuraamaan laivojen komentosilloilla tapahtuvien päätösten toteutumista ilman 

standardisoituja turvallisuusrajoja (Praetorius ym. 2012, 286). Alusliikenneohjaaja tekee 

tilannekuvan perusteella analyysin, jonka tulokset hän jakaa eteenpäin laivoille. Laivojen 

komentosiltahenkilöstöt arvioivat alusliikenneohjaajalta saamansa tiedot ja odotettavasti 

reagoivat, jos tilanne käytännössä merellä on tiedoista poikkeava. Tällä tavoin 

alusliikenneohjaajan antama tiedotus ja ohjeistus suodatetaan vielä yhden seulan läpi. 

Etäohjauskeskusoperaattori on sitä vastoin aktiivinen toimija, jonka päätökset ja 

ohjailutoimenpiteet vaikuttavat ilman suodatusta muihin laivoihin ja ihmisiin. Tämä 

turvallisuuteen liittyvä asia edellyttää etäohjauskeskushenkilöstöltä hyvää vireystasoa, kuten 

myös etäohjailu. Etäohjailu vaatii hyvää keskittymistä. Etäohjailusta aiheutuvaa psyykkistä 

kuormittavuutta voi lisätä epävarmuus etäohjailun ajankohdasta, kestosta ja vaativuudesta. 

Etäohjailua suorittavan henkilön vireystaso, ohjailukokemus, vallitsevat 

ympäristöolosuhteet ja liikennetiheys vaikuttavat etäohjailun psyykkiseen 

kuormittavuuteen. Etäohjaushenkilöstöltä vaaditaan siis hyvää vireystasoa, koska heidän 

tekemillään päätöksillä voi olla suora vaikutus muiden ihmisten tai ympäristön 

turvallisuuteen ja koska hyvää suorituskykyä vaatima etäohjailu sisältyy työvuoroon joko 

suunnitellusti tai esiintyy yllättäen. Näistä syistä johtuen alusliikenneohjaajan noudattama 

yli 12 tunnin työaika on liian pitkä etäohjauskeskushenkilöstölle. 

Ilmailun ennakointi ja suunnitelmallisuus näkyvät lennonjohtajan arjessa jatkuvasti. 

Lentoyhtiöt ilmoittavat ennakkoon tulevista aikatauluista, jonka pohjalta lennonjohdon 

resurssisuunnittelua voidaan tehdä. Kiireisillä lennonjohdoilla on käytössä dynaaminen 

vuorosuunnittelu, joka pyrkii varmistamaan riittävän miehityksen ruuhkaisina aikoina. Näin 

ruuhka-aikojen kuormitus pysyy maltillisena. Lennonjohtajat tekevät 6-8 tunnin pituista 

työvuoroa päivällä. Suomalaisten lennonjohtajien työaika on päiväsaikaan seitsemän tuntia 

ja se sisältää vähintään kaksi tuntia taukoa. Operatiivinen työaika on 4,5 tuntia, kun 

vahdinvaihtojen tilannetiedotukset lasketaan pois.  Lennonjohtajien yövuoroissa oli isompaa 

hajontaa, niiden pituus vaihteli 7,5–12 tunnin välillä. Usein miten pitkä, yli 10 tuntia 

sisältävä yövuoro sisälsi taukoa 2-3 tuntia, jonka aikana lennonjohtajien oli mahdollista 

nukkua. Lennonjohtajien työvuorojen pituuksissa ja varsinaisessa työhön käytettävässä 

ajassa on havaittavissa työn intensiivisyyden eli työn määrän ja työtahdin vaikutus.  
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Etäohjauskeskushenkilöstön työ voi olla epäsäännöllisen intensiivistä, jos useilta laivoilta 

tulee samanaikaisesti hälytyksiä, laivat liikennöivät vilkasliikenteisellä alueella, 

sääolosuhteet ovat yhden tai useamman laivan kohdalla huonot tai etäohjauskeskuksessa 

esiintyy laite- tai tietoliikennevikoja. Työ on ennustettavammin intensiivistä, kun 

etäohjauskeskushenkilöstö suorittaa ennalta tiedossa olevaa laivojen etäohjailua, mikä sitoo 

etäohjauskeskushenkilöstöä tiukemmin työtehtävään. Dynaamisella vuorosuunnittelulla 

voidaan mahdollisesti etukäteen valmistautua tiedossa oleviin reittisuunnitelmien mukaisiin 

kuormituspiikkeihin, joiden tarkkaa ajankohta on kuitenkin vaikea määrittää. 

Etäohjauskeskushenkilöstö voi viime kädessä helpottaa kuormitusta asettamalla laivoja fail-

to-safe-tilaan. Autonomisten laivojen kuljettaman rahdin merkittävällä myöhästymisellä voi 

kuitenkin olla taloudellisia vaikutuksia. 

Etäohjauskeskushenkilöstön työn intensiivisyys voi siis olla ennustettavaa tai yllättävää. On 

tärkeää huomioida, että riippumatta työn intensiivisyyden syistä, tulisi varmistaa 

etäohjauskeskuksen jatkuva turvallinen toimintavalmius. Tämän vuoksi 

etäohjauskeskushenkilöstölle olisi varauduttava suomaan taukoja joko lennonjohtajien 

tavoin ennalta ilmoitetusti tai siten, että etäohjauskeskuksessa on ylimääräistä henkilöstöä 

tauotusta varten. Jälkimmäinen ehdotus mukailee paremmin etäohjauskeskuksen toimintaa 

esimerkiksi etäohjailutilanteessa, jonka hoitaminen vie odottamattoman paljon aikaa. 

On havaittavissa, että tämän tutkimuksen kohteena olleiden referenssialojen työajoista 

lennonjohtajan noudattama työaika olisi parhaiten soveltuvissa etäohjauskeskushenkilöstön 

työhön, sillä vahtipäällikön vahti on turhan lyhyt ja alusliikenneohjaajan työvuoro liian 

pitkä. Lennonjohtajan työaika on päivällä 6-8 tuntia ja suomalaisten lennonjohtajien työaika 

on seitsemän tuntia. Tutkija ehdottaa etäohjauskeskushenkilöstön työajaksi päivällä 7-8 

tuntia, sillä etäohjauskeskuksen runsas kuormitus ei ole niin varmasti ennustettavissa 

toistuvasti kuin lennonjohdon kuormitus. Etäohjauskeskushenkilöstön yövuoron määritys 

on tämän tutkimuksen perusteella hankalampaa. TTL:n suositus yövuoron pituudeksi on 

kahdeksan tuntia. Lennonjohtajien yövuorot vaihtelevat 7,5–12 tunnin välillä ja usein miten 

yli 10 tuntia kestävät yövuorot sisältävät 2-3 tunnin tauon. Ottaen huomioon lennonjohtajan 

työn turvallisuuskriittisen luonteen, voidaan etäohjauskeskushenkilöstölle suositella myös 

pidempää yövuoroa kuin kahdeksan tuntia, kun siihen sisällytetään pidempi tauko. Edellä 

esitetyn perusteella hahmoteltu etäohjauskeskushenkilöstön työvuorojärjestelmä voisi olla 

esimerkiksi taulukkojen 7 ja 8 kaltainen. 
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Taulukossa 10 on kuvattu nopeasti myötäpäivään kiertävän työvuorojärjestelmän työvuorot 

neljän vuorokauden ajalta. Ehdotuksen aamuvuoro (A) alkaa klo 07.30 ja päättyy klo 15.30. 

Iltapäivävuoro (I) alkaa seuraavana päivänä klo 15.00 ja päättyy klo 22.00. Yövuoro (Y) on 

viimeinen työvuoro ennen vapaajaksoa, ja se tehdään vuorokauden kuluttua iltapäivävuoron 

päättymisestä klo 21.30–08.00. Yövuoro sisältää kahden tunnin tauon, mikä on merkitty 

taulukkoon kirjaimella T. Yövuoron jälkeen työntekijällä on kolme vuorokautta vapaata. 

 

Työaika on päivällä tehtävissä vuoroissa 7-8 tuntia ja yövuorossa 10,5 tuntia. Yövuoroon on 

sisällytetty kahden tunnin pituinen yhtäjaksoinen tauko. Aamuvuorot alkavat klo 07.30, 

joten hyvin aikaisin alkavia aamuvuoroja ei järjestelmästä löydy. Iltapäivävuoro loppuu klo 

22.00, jolloin työntekijällä on mahdollisuus päästä nukkumaan ajoissa. Työvuorot on 

suunniteltu niin, että tietojen vaihtoon työvuorojen välissä on 30 minuutta aikaa. 

Työvuorojen väliin jää toistuvasti vähintään vuorokausi vapaata ja yövuoron jälkeiseen 

palautumiseen on varattu kolme vuorokautta suositellun kahden vuorokauden sijaan. 

 

Taulukossa 11 on kuvattu ehdotus työvuorojärjestelmäksi kuuden viikon ajalta. Taulukosta 

on nähtävissä, että kokonaisia vapaita viikonloppuja on kuudessa viikossa yksi, mikä voi 

olla hankalaa soviteltaessa sosiaalista elämää yhteen työvuorojen kanssa. Jos kolmen päivän 

vapaajakso supistetaan kahteen vuorokauteen, voidaan pidempiä vapaajaksoja suunnitella 

muutaman viikon välein ja näin vapauttaa enemmän viikonloppuja. Tällä toimenpiteellä 

pysytään edelleen viikon työaikasuosituksissa, mutta samalla lisätään tehtävien yövuorojen 

määrää ja mahdollisesti lisätään työn kuormittavuutta. Muilta osin ehdotettu järjestelmä 

tukee etäohjauskeskushenkilöstön jaksamista sekä palautumista ja vaikuttaa myönteisesti 

etäohjauskeskuksen turvalliseen toimintaan. 

Taulukko 10. Ehdotus etäohjauskeskuksen työvuorojärjestelyksi neljän vuorokauden ajalle

Klo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Et.ohj.keskus

Klo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Et.ohj.keskus T T

(Lehto 2018)

Työ

Työ

Taulukko 11. Ehdotus etäohjauskeskushenkilöstön työvuorojärjestelmäksi

Pvä Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su

Et.ohj.keskus A I Y A I Y A I Y A I Y A I Y A I Y A I Y

(Lehto 2018)

Työ
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10 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli pohtia etäohjauskeskushenkilöstön psyykkisiä 

kuormitustekijöitä ja selvittää, millainen työvuorojärjestely olisi heille turvallisuuden ja 

tehokkuuden kannalta soveltuvin. Referenssialojen, kirjallisuuden sekä haastatteluiden 

avulla pyrittiin saamaan käsitys, millaista työtä etäohjauskeskuksessa tullaan tekemään. 

Ensin selvitettiin referenssialojen työnkuva ja niiden psyykkisiä kuormitustekijöitä. Tämän 

jälkeen pohdittiin, mitkä näistä työprosesseista ja työn psyykkisistä kuormitustekijöistä 

pätevät myös etäohjauskeskuksessa. Lopuksi selvitettiin referenssialojen käytössä olleita ja 

nykyään käytössä olevia työvuorojärjestelmiä. Näitä tarkasteltiin asiantuntijoiden 

työaikasuositusten pohjalta. 

Etäohjauskeskusoperaattorin ja laivan vahtipäällikön työnkuvat navigoinnin suhteen ovat 

samankaltaisia, ja töissä voidaan havaita monia yhteneväisiä psyykkisiä kuormitustekijöitä. 

Näitä ovat navigointiin käytettävissä oleva rajoitettu tila, epävarmuus kohdattavan laivan 

ohjailuista, radioliikenteen aiheuttama melu, toimintahäiriöt laivan propulsiossa ja 

ohjailussa ja laivalta tulevat hälytykset esimerkiksi palotilanteessa. Tutkimuksessa 

tunnistettiin lisäksi useita psyykkisiä kuormitustekijöitä, jotka ovat yhteisiä vahtipäälliköllä 

ja alusliikenneohjaajalla, ja joita voidaan odottaa esiintyvän myös 

etäohjauskeskushenkilöstöllä. Näitä ovat liikennetiheyden vaihtelusta johtuvat työmäärän 

muutokset, mahdottomuus ennakoida vahdin kulkua, taukojen vähyys tai niiden epävarmuus 

ja tilannekuvaan hyödyntämiseen ja viestiliikenteeseen vaikuttavien laitteistojen ongelmat. 

Ainoastaan alusliikenneohjaajan työn kanssa yhtenäisiä psyykkisiä kuormitustekijöitä ovat 

vaikeat sää- ja jääolosuhteet, jotka hankaloittavat tilanteiden ennustamista, vastuu 

turvallisesta toiminnasta merellä ilman fyysistä vaaraa ja ilman ennalta määrättyjä 

turvarajoja, ja työn keskeytymistä aiheuttavat tekijät, kuten vierailut ja laitehuollot. 

Lennonjohtajan työn kanssa yhteisiä psyykkisiä kuormitustekijöitä havaittiin kaksi: työn 

intensiivisyys ja turvallisuuskriittisten päätösten teko kiireessä tai paineen alla. 

Laivalla pidetään vahtia yleisimmin neljä tai kuusi tuntia kerrallaan ja seuraava vahti on 

kahdeksan tai kuuden tunnin vapaajakson kuluttua. Vahdinpitoa voisi tehdä psyykkisen 

kuormittavuuden kannalta pidemmän jakson kerrallaan, jollei työhön tarvitsisi palata 

muutaman tunnin päästä uudelleen, työ sijoittuisi pelkästään yöaikaan ja vapaavahtia 

keskeyttäisi pakolliset työtehtävät. Sosiaalisten suhteiden ylläpidon näkökulmasta 

etäohjauskeskushenkilöstön olisi järkevämpää tehdä pidempää työvuoroa kuin laivalla 

tehtävä 4-6 tuntia, jotta työvuoroja ei olisi yhtä tiheään kuin laivatyössä. 
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Etäohjaushenkilöstöltä vaaditaan hyvää vireystasoa, koska heidän tekemillään päätöksillä 

voi olla suora vaikutus muiden ihmisten tai ympäristön turvallisuuteen ja koska hyvää 

suorituskykyä vaatima etäohjailu sisältyy työvuoroon joko suunnitellusti tai sitä esiintyy 

yllättäen. Etäohjauskeskushenkilöstö on aktiivinen toimija, jonka päätökset ja 

ohjailutoimenpiteet vaikuttavat ilman suodatusta muihin laivoihin ja ihmisiin. Näistä syistä 

johtuen alusliikenneohjaajan noudattama yli 12 tunnin työaika on liian pitkä 

etäohjauskeskushenkilöstölle. 

Etäohjauskeskushenkilöstön työn intensiivisyys voi olla joko ennustettavaa tai yllättävää. 

On tärkeää huomioida, että riippumatta työn intensiivisyyden syistä, tulisi 

etäohjauskeskuksessa varmistaa jatkuva toimintavalmius turvallisuuden takaamiseksi. 

Tutkija esittää, että tämän tutkimuksen kohteena olleiden referenssialojen 

työvuorojärjestelmistä lennonjohtajien noudattamien työaikojen ja vuorotteluiden kaltainen 

järjestely olisi parhaiten soveltuvissa etäohjauskeskushenkilöstön työhön. Lisäksi 

etäohjauskeskushenkilöstön työssä olisi huomioitava riittävä mahdollisuus taukojen 

pitämiseen. 

11 Pohdinta 

Etäohjauskeskus ja siellä työskentelevä henkilöstö aloittavat toimintansa tulevaisuudessa. 

Tästä syystä niitä ei voitu ottaa suoraan tutkimuksen kohteeksi, vaan aihetta lähestyttiin 

kahden referenssialan ja nykyisen merenkulun avulla. Soveltuvia referenssialoja voisi olla 

muitakin, kuten DP-operaattori, raskaan liikenteen kuljettajat ja ydinvoimaloiden valvojat. 

Tähän tutkimukseen käytettävissä oleva aika ja sen tarkoitettu laajuus kuitenkin estivät 

useamman referenssialan mukaan liittämisen.  

Tutkimusmateriaalia kerättiin kirjallisuuden ja teemahaastatteluiden avulla. 

Alusliikenneohjaajan työaikaan ja työvuorojärjestelmiin kohdistuneita viimeaikaisia 

tutkimuksia oli löydettävissä vähän. Yhtäkään tutkimusta ei löytynyt, mikä olisi keskittynyt 

ainoastaan alusliikenneohjaajan työaikoihin. Siksi jouduttiin etsimään työaikaan ja 

työvuorotteluun liittyvää tietoa tutkimuksista, joissa sivuttiin työaikoihin liittyvää tietoa ja 

joista oli saatavissa selville työntekijän mielipiteet työaikasuunnittelusta. US. Coast Guardin 

tutkimuksia VTS vahdinpitäjistä 1970-luvun lopulta hyödynnettiin ja samalla todettiin, että 

alusliikenneohjaajan työvuoron pituus on 40 vuoden jälkeen Suomessa edelleen hieman yli 

12 tuntia.  
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Haastateltavia oli seitsemän ja he edustivat neljää alaa. Tutkimuksen luotettavuuden 

lisäämiseksi haastateltavia olisi voinut olla enemmän. Tarkoituksena oli kuitenkin saada 

työn kuormituksen yleiskuva monelta alalta eikä yhden alan syvällinen tutkiminen ollut 

tarkoituksenmukaista. Siksi haastatteluihin valittiin sellaisia alojen edustajia, joilla on pitkä 

kokemus omalta alaltaan ja jotka ovat nykyään joko esimiestehtävissä tai muuten tapaavat 

monia oman alan edustajia työssään kokemusten jakamiseksi.  

Tutkimuksen tavoitteena oli pohtia työnkuvien psyykkisten kuormitustekijöiden 

yhtymäkohtia etäohjauskeskuksen ja referenssialojen välillä sekä miettiä, millainen 

työvuorojärjestely olisi soveltuva etäohjauskeskukselle. Tavoite onnistui yhtymäkohtien 

pohdinnassa, ja tutkimuksen johtopäätöksissä on esitelty yksi ehdotus 

etäohjauskeskushenkilöstön työvuorojärjestelmäksi. 

Työvuorojärjestelyjen huolellisella suunnittelulla voidaan tukea etäohjauskeskuksen 

mielekkyyttä työpaikkana. Työterveyslaitoksen ajantasainen tutkimustieto vuorotyön 

kuormituksen aiheuttajista voi toimia hyvänä pohjana työvuorosuunnittelussa. On 

toivottavaa, että etäohjauskeskushenkilöstö otetaan mukaan työvuorosuunnitteluun jo 

alkuvaiheessa ja suunnitelmia ollaan valmiita muokkaamaan kerättyjen kokemusten jälkeen. 

Etäohjauskeskushenkilöstön toteutunut työnkuva ja siitä johtuva psyykkinen kuormitus on 

olennainen jatkotutkimuksen aihe tulevaisuudessa. 
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Laivan vahtipäällikön työn kuormituksen soveltuvuus etäohjauskeskushenkilöstön työhön.

Soveltuu etäohjauskeskushenkilöstölle Ei sovellu etäohjauskeskushenkilöstölle Huomioita

Runsas liikennetiheys, jolloin työ voi olla

intensiivistä pitkän aikaa eikä tauotusta ole

lähtökohtaisesti järjestetty.

Vähäinen liikennetiheys, joka voi aiheuttaa 

tylsistymistä ja vireystilan laskua.

Mahdottomuus ennakoida vahdin kulkua tai 

kuormitusta.

Ei taukoja vahdin aikana

Tauotuksen järjestäminen on 

helpompaa 

etäohjauskeskuksessa kuin 

laivalla.

Navigointiin käytettävissä olevan tilan vähyys

muun liikenteen tai maantieteellisten esteiden

vuoksi.

Epävarmuus kohdattavan laivan ohjailuista

Radioliikenteen aiheuttama hälinä ja melu.

Melua voi aiheuttaa myös 

muut 

etäohjauskeskusoperaattorit 

operoidessaan omia laivojaan. 

Aktiivikuulokkeet tms. voivat 

ratkaista asian.

Huono näkyvyys, jolloin tutka- tai AIS-

maalien varmennus optisesti on hankalaa

tai mahdotonta.

Etäohjauskeskuksen 

sensorifuusion tavoitteena on 

varmistaa täydellinen 

ympäristön havainnointi 

näkyvyydestä huolimatta.

Laivan pääkoneen tai ruorikoneiston häiriöt,

jolloin laivan nopeus voi olla epävarma tai laiva

voi joutua ohjailukyvyttömään tilaan.

Häiriö propulsiossa, 

ohjailukyvyssä tai 

viestiyhteyksissä aktivoi safe 

state-tilan.

Komentosiltalaitteistoista aiheutuvat vikatilat ja

hälytykset.

Laivan muista laitteistoista tai toiminnoista

aiheutuvat hälytykset, kuten palohälytykset tai

sairastapaukset.

Sairastapausten esiintyvyys 

pääsääntöisesti 

miehittämättömillä laivoilla on 

vähäinen.

Laivaa koskeva sisäinen kommunikointi, 

kuten puhelut ja radioliikenne.

Laivan aikataulusta johtuva aikapaine.

Etäohjauskeskushenkilöstö 

huolehtii oman työaikansa 

ajan laivoista.

Laivan 

vahtipäällikkö
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 Alusliikenneohjaajan työn kuormituksen soveltuvuus etäohjauskeskushenkilöstön työhön.

Soveltuu etäohjauskeskushenkilöstölle Ei sovellu etäohjauskeskushenkilöstölle Huomioita

Runsas liikennetiheys, jolloin työ on intensiivistä.

Vähäinen liikennetiheys, joka voi aiheuttaa 

tylsistymistä ja vireystilan laskua.

Epätietoisuus siitä, mitä työvuoro tulee pitämään 

sisällään.

Työn tauotus on epävarmaa

Vastuu VTS-sektorin alusliikenteen 

turvallisuudesta. Rutiinitilanteissa 

alusliikenneohjaajalla on monitoroiva 

rooli osapuolten tiedottamisen jälkeen. 

Tämä voi lisätä tunnetta, että on 

vastuussa tilanteesta, mutta 

vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset.

Etäohjauskeskushenkilös-

töllä on aktiivisempi rooli.

Vastuu alusliikenteen turvallisuudesta joutumatta 

itse fyysisesti vaaraan.

Väyläurakat, jotka työllistävät

alusliikenneohjaajaa radioliikenteen

osalta sekä voivat rajoittaa laivojen

navigointiin käytettävissä olevaa tilaa jo

entisestään haastavissa saaristo-

olosuhteissa.

Laivan navigointiresursseja 

lisätään joko luotsilla tai 

linjaluotsilla vaativilla 

liikennealueilla.

Laitteisto-ongelmat, jotka vaikuttavat tilannekuvan

ylläpitoon tai viestiyhteyksiin.

Sää- ja jäätilanne, mikä vaikuttaa laivojen

oletettuun etenemiseen ja hankaloittaa vaarallisten

liikennetilanteiden arviointia.

Jäänmurrosta aiheutuva viestiliikenne

laivojen kanssa talvisin.

VTS-sektorin toimintoihin ja 

turvallisuuteen liittyvät puhelinkeskustelut, 

mitkä ovat usein välttämättömiä, mutta 

vaikuttavat häiritsevästi tilannekuvan 

ylläpitoon.

VTS-keskuksessa tapahtuvat alusliikennepalvelun

ulkopuoliset työt kuten vierailut, laitehuollot ja

siivoukset, mitkä aiheuttavat keskeytyksiä.

Alusliikenne-

ohjaaja
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Lennonjohtajan työn kuormitustekijöiden soveltuvuus etäohjauskeskushenkilöstölle.

Soveltuu etäohjauskeskushenkilöstölle Ei sovellu etäohjauskeskushenkilöstölle Huomioita

Turvallisuuskriittinen työ, jossa on suuri vastuu 

ja pieni marginaali virheiden sallimiseen.

Etäohjauskeskushenkilöstön 

on mahdollista asettaa isot 

hälytysrajat.

Intensiivinen työ, jota tehdään enintään 2 tuntia 

kerrallaan. Tämän jälkeen on pidettävä 

vähintään 30 minuutin tauko.

Liukuhihnamainen työ, johon on pakko 

pystyä.

Vallitseva ja tuleva säätila, mikä 

vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja 

koneiden ennakkotietojen 

paikkansapitävyyteen.

Etäohjauskeskusoperaattori 

sietää enemmän muutoksia 

ennakkotiedoissa. Ei koske 

kaikkia laivoja.

Epävarmuustekijät, jotka johtuvat 

esimerkiksi koneiden rahtitilanteesta, 

lentäjien henkilökohtaisesta lentotyylistä 

tai uusien lentoyhtiöiden liikenteen 

aloituksesta.

Lennonjohtaja


