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1  JOHDANTO 

Digitalisaatio on edennyt viime vuosina kovaa vauhtia yhteiskunnassa ja yrityk-

sissä. Se tulee kulkemaan läpi kaikilla elämän alueilla ja vaikuttaa niihin laajem-

min kuin osaamme kuvitellakaan. Muutos tapahtuu tasaisesti pienin askelin, mutta 

monilla toimialoilla vanhat toimintatavat ja ajattelumallit täytyy korvata uusilla. 

(Ilmarinen & Koskela 2015, 51-52.) 

Teknologian muuttuminen etenee kovaa vauhtia myös lentoliikenteessä ja matkus-

tuksessa. Lentoasemat ovat paikkoja, jotka ovat suuressa roolissa tässä digitaali-

sessa muutoksessa. Digitalisaatio ja automaatio tulee lisääntymään kaikissa lento-

aseman ja lentoliikenteen toiminnoissa, jolloin se vaikuttaa matkustajakokemuk-

seen, työntekijöihin ja liiketoimintoihin. Tämä on aiheena ajankohtainen ja merki-

tyksellinen myös muualla maailmassa, jossa mietitään lentoliikenteen digitalisaa-

tion tulevaisuudennäkymiä. Työskentelen itse myös lentoasemalla, josta kiinnos-

tukseni aiheeseen nousee. 

Lentoliikenteen digitalisaatiota on tutkittu kohtalaisen vähän eikä varsinkaan pie-

nemmän lentoaseman näkökulmasta. Lentoliikenteen tulevaisuudennäkymiä ja 

innovaatioita mietitään Suomessa myös yhteiskuntatasolla. Liikenne- ja viestin-

täministeriön kutsumien sidosryhmien keskustelutilaisuuden (LVM 2016) tausta-

materiaalissa todetaan myös, että Suomella olisi hyvät edellytykset nousta digita-

lisaation ja automaation edelläkävijäksi. Liikenne- ja viestintäministeriön uudessa 

Lentoliikennestrategia 2015-2030 -julkaisussa (Lvm 2a/2015, 6, 11.) on yhtenä 

strategian kärkihankkeena myös digitalisaation hyödyntäminen lennonvarmistus-

palveluissa sekä lentoasemaverkoston alueellisina kehittämishankkeina matkaket-

jujen kehittäminen joukkoliikenneyhteyksineen. Tämän opinnäytetyön tarkoituk-

sena on selvittää ja kuvata digitalisaation vaikutuksia pienemmän lentoaseman 

näkökulmasta.  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja aihepiirin rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kuvaus lentoliikenteen digitalisaatiosta, kuinka 

se etenee ja vaikuttaa pienempiin lentoasemiin. Työssä tutkitaan lentoliikenteen 

digitalisaation tuomia haasteita ja hyötyjä pienen lentoaseman matkustajaliiken-

teen näkökulmasta sen prosesseissa ja liiketoiminnassa. Tutkittaviin aiheisiin kuu-

luu mitä digitaalinen muutos tuo lentoasemien liiketoiminnalle, matkustajien ko-

kemukselle, työntekijöille sekä yritysjohdon rooliin muutoksen läpiviemiseen. 

Mukana tutkimuksessa on myös eri liikennemuotojen yhdistäminen, sujuvat mat-

kaketjut ja lippujärjestelmien kehitys, jotka ovat erittäin ajankohtaisia. Lisäksi 

tutkimuksessa selvitetään etälennonjohdon mahdollisen käyttöönoton hyötyjä ja 

haasteita. Tutkimusongelman voi jakaa seuraaviin kysymyksiin: 

- Miten digitalisaatio etenee ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia tulee pie-

nille lentoasemille? 

- Kuinka valmiita kentät ovat digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin? 

- Kuinka muutokset toteutetaan lentokentillä, jotta matkustajien kulusta tu-

lee sujuvaa ja tarvitaanko uutta tapaa ajatella ja toimia? 

Lentoliikenteen digitalisaatiota tarkastellaan myös globaalisti, jotta pystytään 

ymmärtämään laajempaa ilmiötä. Tutkimus rajautuu Finavian verkostolentoase-

miin ja matkustajaliikenteeseen sekä tuloksien tarkasteluun pienemmän lentoase-

man näkökulmasta. Näitä saatetaan Suomessa kutsua myös kotimaan lentoase-

maksi tai maakuntalentoasemiksi. Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa ei suu-

rena kenttänä varsinaisesti käsitellä tässä tutkimuksessa. 

1.2 Työn rakenne 

Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimus, jonka rakenne koostuu johdannosta, 

teoriaosuudesta, empiirisestä osasta ja pohdinnasta. Tutkimus alkaa johdannolla, 

jossa kerrotaan lyhyesti tutkimuksen taustaa ja tavoitteet sekä perustellaan aiheen 

valintaa ja rajauksia. Tutkimusraportin teoriaosuus koostuu kahdesta pääluvusta. 

Ensimmäisessä pääluvussa avataan digitalisaatiota yleisesti. Käydään läpi sen 
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määritelmiä ja tutustutaan historiaan ja tämän hetken kehitystrendeihin. Sen jäl-

keen käydään läpi yrityksen digimuutosta, vaikutuksia työntekijöihin ja asiakkai-

siin. Viimeisimpänä tarkastellaan keinoja prosessien digitalisointiin ja edellytyk-

siin. 

Toisessa pääluvussa käsitellään lentoliikenteen digitalisaatiota. Luvussa perehdy-

tään ensin lentoliikenteen digitalisaatioon globaalisti ja kehitystrendeihin, jotta 

saadaan käsitystä laajemmasta ilmiöstä. Tutustutaan Suomen lentoliikenteen eri-

tyispiirteisiin, lentoasemaan toimintaympäristönä, matkustajan kulkuun lentoase-

malla sekä kuinka mahdollisesti tulla digitaaliseksi lentoasemaksi. 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa käydään ensin läpi aineistonkeruu- ja analy-

sointimenetelmiä ja niiden toteutusta. Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin myös 

aineistonkeruussa käytetyistä asiantuntijoiden haastatteluista. Seuraavassa päälu-

vussa avataan kerätty aineisto ja esitellään tutkimustulokset. Tulosten jälkeen vii-

meisessä pääluvussa pohditaan tutkimuksessa syntyneitä johtopäätöksiä ja tulos-

ten syitä. Raportin lopusta löytyvät tutkimuksessa käytetyt lähteet aakkosjärjes-

tyksessä. 
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2 MITÄ DIGITALISAATIO ON 

Kirjassaan Digitalisaatio – Yritysjohdon käsikirja, digitalisaatiokonsultti Ilmari-

nen ja finanssitoimialaan ja digitalisaatioon erikoistunut johtaja Koskela sanovat, 

että vaikka digitalisaatio-termiä on alettu käyttämään viime vuosina, sille ei ole 

olemassa kuitenkaan virallista määritelmää. Sitä selitetään usein esimerkkien 

avulla, kuitenkaan sanomatta mitä se itsessään on. (Ilmarinen & Koskela 2015, 

22.) Koko toimintaympäristön murrokseen viitataan usein digitalisaatio-termillä. 

Tällöin on kyse digitaalisen tekniikan uudenlaisesta käytöstä, innovaatioista sekä 

asiakaslähtöisyydestä. Yrityksen liiketoiminnasta puhuttaessa tämä tarkoittaa ko-

konaan erilaisesta tavasta tehdä liiketoimintaa. (Hämäläinen, Maula & Suominen 

2016, 21.) 

Digitalisaation perustavana ohjaimena on digitalisoituminen. Digitalisoitumista 

syntyy, kun fyysisesti tehtyjä asioita digitalisoidaan analogisesta digitaaliseksi. 

Selkeänä esimerkkinä tätä tapahtuu, kun vaikka kirja muutetaan e-kirjaksi tai tava-

ratalo alkaa myydä tuotteitaan verkkokaupassa. Liiketoimintaprosesseja osittain 

digitalisoitaessa esimerkkinä voi olla vaikka pankin paperisen lainahakemuksen 

teko sähköisenä verkkopalvelussa, jolloin koko asian käsittely voi tapahtua digita-

lisoinnin ansiosta sähköisesti. (Ilmarinen & Koskela 2015, 22.) 

Digitalisoituminen ei kuitenkaan itsessään riitä digitalisaation syntymiseen. Digi-

talisaatiosta puhutaan silloin, kun ihmisten käyttäytyminen, markkinoiden dynaa-

misuus ja yritysten ydintoiminta muuttuvat. Digitalisaatiota voidaan jakaa makro- 

ja mikrotasoihin. Makronäkökulmasta tarkastellen yhteiskunnan rakenteet ja ih-

misten käyttäytyminen muuttuvat ja sen selittämistä digitalisoitumisen avulla. 

Mikrotasolla voidaan tarkastella yksittäistä toimijaa kuten yritystä ja miettiä kuin-

ka digitalisaatio muuttaa sen strategioita, tuoton mekanismeja ja toimintamalleja 

ja niin edelleen. Tasot vaikuttavat olennaisesti toisiinsa. Yhteiskuntakin voi esi-

merkiksi sääntelyn avulla vaikuttaa markkinoihin ja markkinoiden dynaamisuus 

taas syntyy yritysten toimilla. Yksittäinen yritys toimii omilla markkinoillaan, 

jonka vuoksi se kohtaa erilaista digitalisaation painetta. Yksittäisessä yrityksessä 

digitalisaatio on tavallaan aktiivista tai passiivista. Passiivisessa toimintamallissa 
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sopeudutaan muuttuneeseen toimintaympäristöön ja aktiivisessa toimintamallissa 

yritys muuttaa itse toimintamallejaan digitalisaation avulla. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 23, 25.) 

2.1 Historia ja nyt 

Digitalisaation historiaa voidaan nähdä kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaiheen 

voidaan sanoa alkaneen 1990-luvulla internetin ja kotisivujen myötä. Samalla al-

koi kehittymään hakukoneita, jolloin alkoi myös syntymään verkkokauppoja. 

Verkkokauppabuumi on edelleen kovaa ja tiedon hakemisesta googlaamalla on 

syntynyt käsite. Toisen vaiheen kehityskulussa 2000-luvulla globaali kilpailu li-

sääntyi ja digitaalisuus alkoi jo muuttaa markkinoiden toimintatapoja. Tällöin 

myös digitalisaatio käsitteenä otettiin käyttöön. (Ilmarinen & Koskela 2015, 28, 

29.) Ensimmäisen vaiheen aikana lentoliikenteessä amerikkalainen lentoyhtiö 

United Airlines otti ensimmäisenä käyttöönsä elektronisen lentolipun vuonna 

1994. Kymmenen vuotta myöhemmin toisen vaiheen aikana elektronisen lentoli-

pun osuus oli kuitenkin vasta viidesosa kaikista lentolipuista. Toisen vaiheen lop-

pupuolella osuus nostettiin kuitenkin jo sataan prosenttiin kunnianhimoisella ta-

voitteella muutamassa vuodessa. (IATA 2018a) 

Kolmannessa vaiheessa, jossa tavallaan elämme jo nyt, ovat keskeisimmät ajurit 

monilta osin kuitenkin vielä arvailuja. Digitalisaation arvellaan muuttavan arvon-

tuotantoa myymisen ja palveluiden lisäksi, kun automaatio, robotiikka ja älylait-

teet lisääntyvät sekä näiden kyky kommunikoida keskenään. Nyt keskustellaan 

myös siitä, mitä toisen vaiheen läpimurto toi digitalisaatiossa ja mitä kolmas vaihe 

tuo tullessaan. Esineiden internet (Internet of Things, IoT) on tämän aikakauden 

suurena mielenkiinnon kohteena ja palvelu, joka kääntää puhetta toiselle kielelle 

automaattisesti. Pilvipalvelut ovat jo ottaneet paikkansa. Yritysjohdon kannalta 

ajoitus uuden teknologian ja ilmiön käyttöönotolle on usein hankalaa. Esimerkiksi 

nyt 2010-luvulla internetin mobiilikäyttö on hyvin keskeistä ja yhtenäistä interne-

tin kanssa. Se ei kuitenkaan onnistunut täysin 2000-luvun alussa, jolloin kokeiltiin 

WAP-teknologiaa. Yhteydet ja puhelimet olivat tuolloin hitaita sekä mobiilisuus 

erillään muusta internetistä. (Ilmarinen & Koskela 2015, 29-31.) 
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2.2 Kehitystrendit 

Teknologia kehittyy monella eri alueella ja niin nopeasti, että selkeä kuva tren-

deistä on mahdotonta luoda eikä mikään niistä jää viimeiseksi. Seuraavaksi käy-

dään läpi viimeaikaisia yleisesti esillä olevia kehitystrendejä, joiden uskotaan 

mahdollisesti lisääntyvän ja yleistyvän liiketoiminnoissa. Näitä ovat muun muassa 

datan digitalisaatio, esineiden internet, robotisaatio, keinoäly ja kyberturvallisuus.  

2.2.1 Datan digitalisaatio 

Digitalisaatio on tämän hetkisestä teknologian kehitysmuodoista voimakkain. Pro-

sesseja alkaa siirtymään jatkuvasti digitaaliseen muotoon ja näin syntyy valtavat 

määrät dataa. Koskaan aiemmin ei ole ollut mahdollisuutta datan nopeaan analy-

sointiin ja seurantaan. (Kiiski Kataja, 2016.) Datan arvo tulee korostumaan ja sitä 

onkin kutsuttu uudeksi öljyksi. Datalla on valtaa. Keskeisimmät tietovarantojen 

omistajat yrittävät tietenkin hyötyä siitä ja pystyvät ennustamaan ihmisten käyt-

täytymistä. Esimerkiksi nettikaupat ennustavat jo ostojamme profiloimalla aikai-

sempia ostojamme ja hakujamme sekä vertailemalla niitä muiden vastaavien hen-

kilöiden ostoihin. Moni yritys on saattanut vuosia kerätä tietoa asiakkaistaan ja 

näiden käyttäytymisestä, mutta ei ole vielä ymmärtänyt hyödyntää tietoa liiketoi-

minnassa, markkinoinnissa tai tuotekehityksessä. Monet yritykset saattavat taval-

laan huomaamattaan omistaa erittäin arvokasta tietoa. Kun datan määrä kasvaa 

räjähdysmäisesti ja liikkeitämme seurataan ja analysoidaan yhä tarkemmin, on 

syntynyt keskustelua siitä, kuinka tietojamme suojataan ja mihinkä niitä voidaan 

käyttää. Monet valtiotkin haluavat suojata kansalaisistaan kerättyjä tietoja muilta 

valtioilta. (Hämäläinen, ym. 2016, 49, 50.)  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) astui 

voimaan 25.5.2018. Se on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, joka an-

taa paremman suojan henkilötiedoille ja enemmän keinoja hallita tietojen käsitte-

lyä. Lainsäädännön tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja tietosuoja-

oikeuksia, vastata digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyk-

siin, yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa ja edistää sisämarkkinoi-

den kehittymistä. Ihmisellä on oikeus tietää mitä henkilötietoja organisaatiolla hä-
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nestä on ja miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään. Henkilö voi 

muun muassa pyytää virheellisten ja puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai 

poistamista. Henkilöllä on oikeus kysyä, onko organisaatiolla tietoja hänestä. Jos 

yrityksellä on henkilöstä tietoja, hänellä on oikeus saada pääsy tietoihin ja saada 

tietoa mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Tietosuojaperiaatteita on noudatettava 

kaikissa käsittelyn vaiheissa. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018) 

Data asettaa myös haasteita. Haasteena on teknologia ja palvelut, joilla sitä käsi-

tellään.  Datan säilyttämisen haasteeseen ratkaisun tarjoavat todennäköisesti tal-

lennustilaratkaisut kuten pilvipalvelut.  Dataa on myös siirrettävä paikasta toiseen 

ja siihen taas tarvitaan tietoliikenneyhteyksien yrityksiä ja operaattoreita. Vaikein 

haaste liittyy analytiikkaan ja kuinka saataisiin ymmärtämään mennyttä ja nykyti-

laa sekä erityisesti ennustaa tulevaa datan avulla. Tähän tarvitaan ennustavaa ana-

lytiikkaa. (Salo 2013, 28.) 

2.2.2 Esineiden internet 

Esineiden internetillä (Internet of Things, IoT) viitataan ilmiöön, jossa laitteita on 

kytkeytyneinä globaaliin tietoverkkoon. Määrä kasvaa jatkuvasti ja verkottunei-

den laitteiden määrä lisääntyy, jolloin dataa virtaa koko ajan enemmän. Data sisäl-

tää paljon mahdollisuuksia. Datalähteitä alkaa monella toimialalla olla niin paljon, 

että datan realisoitumiselle pitäisi miettiä aktiivisesti mahdollisuuksia ja miettiä 

mihin kaikkialle voidaan kytkeytyä. (Salo 2013, 12.) 

Esineiden internetiä hyödynnetään jo jonkin verran keräämällä tietoa sähköisillä 

sensoreilla laitteista ja koneista. Sensoreilla voidaan kerätä tietoa niiden käytöstä 

ja tilasta. Sensorit antavat mahdollisuuden myös laitteiden ja koneiden kommuni-

kointiin keskenään. Arkipäiväinen esimerkki esineiden internetistä on hyvin ylei-

nen aktiivisuusranneke, joka kerää käyttäjästä erilaisia tietoja. Suurimmat hyödyt 

esineiden internetin osalta arvellaan olevan yritysten välisessä B-to-B-

liiketoiminnassa, mutta myös tuotelähtöiset yritykset saavat mahdollisuuksia 

muuttaa sillä toimintaa palvelulähtöiseksi. Hyötyä saadaan myös seuraamalla lait-

teiden ja tuotteiden huoltotarvetta etänä. (Hämäläinen, ym. 2016, 50-52.)  
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Esineiden internetin on sanottu mullistavan maailmaa yhtä paljon kuin sähkön ja 

tietokoneiden tulo. Suurimmat mullistukset odottavat vielä tuloaan, kunnes laittei-

den käytettävyyteen ja tietoturvaan liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua. Esi-

neiden internet on digitalisaation ohella nimetty yhdeksi Suomenkin kärkihank-

keista. Sillä arvellaan olevan suuriakin työllisyysvaikutuksia jo lähitulevaisuudes-

sa. (Eskonen 2015)  

2.2.3 Tekoäly 

Tietokone pystyy voittamaan ihmisen jo esimerkiksi shakissa ja pokerissa oppi-

malla erilaisten algoritmien avulla. Kone pystyy analysoimaan ja prosessoimaan 

suuria datamääriä ihmistä paremmin. Monia ihmisen tekemiä tehtäviä pystytään 

automatisoimaan keinoälyn avulla tulevaisuudessa yhä enemmän. Myös logistii-

kan ja tuotannon tehtäviä voidaan tuottaa yhä suuremmissa määrin keinoälyn 

avulla. (Kiiski Kataja, 2016.) Tulevaisuudessa varmaa on vaan muutoksen nopeu-

tuminen. Monet tulevaisuuden tutkijat, kuten Ray Kurzwell on esittänyt, että muu-

toksen nopeutumisen jälkeen ihminen ei enää pystyisi hallitsemaan tai käsittä-

mään tekniikan kehitystä. Hetkeä jona keinoäly ohittaa kyvyissään ihmisen älyk-

kyyden, kutsutaan teknologiseksi singulariteetiksi. Näin tapahtuu silloin, kun ke-

hitys muuttuu lähes pystysuoraksi ja lyhyellä aikavälillä tapahtuu suuria muutok-

sia. Teknologisen singulariteetin on sanottu olevan yksi varmimmista tulevaisuus-

skenaarioista. (Sydänmaanlakka 2014, 25-26.) 

Tekeekö keinoäly meistä tarpeettomia? Fujitsun pääjohtaja Tatsuya Tanakan mu-

kaan tekoäly nykyisellään sopii toistuviin ja tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Tana-

kan mielestä tekoäly ei silti tee meistä tarpeettomia, vaan auttaa meitä keskitty-

mään vielä korkeamman tason töihin. Korkeaa osaamista vaativa työ automatisoi-

tuu dramaattisesti, Tanaka sanoo. Keskeistä yrityksillä ja valtioilla on osata hyö-

dyntää suuria datamääriä, jossa niillä on suuria vaikeuksia. Tanakan mukaan teko-

älyn käyttöönotto etenee yrityksissä automaation kautta uuden liiketoiminnan 

luomiseen ja lopulta ennustamiseen. Toinen Fujitsu-johtaja, teknologiajohtaja Jo-

seph Reger varoittaa koneoppimisen ja tekoälyn kehityksen tappavan tulevaisuu-

dessa miljoonia työpaikkoja, mutta uhkakuvat voivat olla vieläkin suuremmat. 
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Regerin mielestä meidän on otettava koneoppimisesta ja tekoälyn nopeasta kehi-

tyksestä selvää, vielä kun asiat ovat ihmisten käsissä. Pelisäännöistä on sovittava 

ja käytävä keskustelua siitä, mitä tämä tarkoittaa ihmiskunnalle. Reger puhuu 

myös tekoälyn kolmen vaiheen kehityksestä, jossa viimeisenä tulee aiemmin mai-

nittu teknologinen singulariteetti, jolloin tekoäly pystyisi luomaan uutta tekoälyä. 

(Leskinen 2017; Lehto 2017) 

2.2.4 Robotisaatio 

Robotti on laite, joka kykenee suorittamaan erilaisia tehtäviä, joko ihmisen käs-

kyttämänä, osittain ihmisen käskyttämänä, valvonnan alla tai täysin autonomises-

ti. Niitä on käytetty ja käytetään tehtävissä, jotka ovat yksinkertaisia, likaisia tai 

vaarallisia ihmiselle sekä tarkkuutta vaativissa tehtävissä, joihin ihmisen hie-

nomotoriikka ei riitä. Tekoälyn avulla toimivia tietokoneohjelmistoja eli botteja 

voidaan kutsua roboteiksi. Internetin hakukoneiden hakurobotit ovat myös näitä. 

Robotisaatio mahdollistaa kokonaan tai osaksi automatisoidut palvelut sekä koko-

naan automatisoidun tuotannon. Robotteja kehitetään koko ajan ja ne pystyvät 

suoriutumaan aina vain paremmin erilaisista tehtävistä. (Hämäläinen, ym. 2016, 

53; Kiiski Kataja 2016.) 

Robotisaation pelätään vievän työpaikkoja, mutta siinä nähdään myös mahdollisia 

vaikutuksia tuottavuuteen. Robottien avulla voitaisiin esimerkiksi vähentää työ-

turvallisuusriskejä ja raskasta työtä ja ihmiset voisivat keskittyä tehtäviin, jossa 

tarvitaan ihmisten välistä viestintää ja luovia ratkaisutaitoja. Robotisaation myötä 

uudenlaisia työtehtäviä syntyy ja työtehtävien sisältö muuttuu. (Hämäläinen, ym. 

2016, 54.) 

Kirjassaan The Industries of the Future (2016, 12-26.) johtava innovaation asian-

tuntija Alec Ross kuvailee kuinka robotisaatio tulee muuttamaan tapaamme tehdä 

työtä ja elää. Ross kertoo kuinka robotisaation laajempi leviäminen riippuu eri 

maiden kulttuurillisista asenteista ja taloudellisista tarpeista. Ikääntyvien väestön 

maista, kuten esimerkiksi Japani, tulee tarvitsemaan valtaisan määrän robotteja 

vanhustenhoitoon. Ensimmäiset ihmisten kanssa kontaktissa olevat robotit sano-

taankin olevan juuri hoitoalalta. Ross kertoo myös, että on epäselvää minkälaisek-
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si ihmisen ja robotin välinen suhde muodostuu, kun teknologinen singulariteetti 

saavutetaan. Teknologian kulkiessa eteenpäin alkaa kilpailu robottiteknologiassa. 

Heikomman ammattitaidon omaavat työntekijät siirretään tehtäviin, jossa he eivät 

ole alttiita tietotekniikalle eli työt, jotka eivät vaadi luovaa ajattelua eikä sosiaali-

sia taitoja. (Frey & Osborne 2013, 45.) 

2.2.5 Kyberturvallisuus 

Teknologiaan kehittymiseen liittyy myös riskejä ja keskeisenä osana siinä on ky-

berturvallisuus eli digitaalisen toimintaympäristön turvallisuus. Suomessa kyber-

toimintaympäristö määritellään sähköisessä muodossa olevaa tiedon käsittelyyn 

tarkoitettua toimintaympäristöä ja tärkeintä kyberturvallisuudessa on niiden tur-

vaaminen. 100% turvallisuutta ei voida taata, mutta keskeisintä tulevaisuudessa 

on riskienhallinta ja uhkien tunnistaminen. (Valtiovarainministeriö 2016, 81, 91-

92, 98.) Ylireagointiin ei ole tarvetta, mutta turvallisuusuhkiin tule suhtautua va-

kavasti. Samaan tapaan kuin yrityksen muihinkin toimintaan vaikuttaviin riskei-

hin. Digitaaliset palvelut ovat avoimia ja tietojärjestelmien monimutkaisuus lisää-

vät haavoittuvuutta. Turvallisuuteen tarvitaan koko ekosysteemin yhteistyötä sekä 

tietenkin asiakkaat ja käyttäjät, jotka ovatkin usein ketjussa se heikoin lenkki. 

Ammattimainen kyberrikollisuus tähtää taloudelliseen hyötyyn ja tämän lisäksi 

tehdään myös erilaista ilkivaltaa sekä identiteettivarkauksia. (Ilmarinen & Koske-

la 2015, 224-226.) 

2.3 Digitaalinen muutos yrityksessä 

Digitalisaatio koskee meitä kaikkia ja vaikuttaa jokaiseen yritykseen – pienistä 

suuriin, kotimaisista kansainvälisiin. Yritysjohdolla on oikeastaan kaksi vaihtoeh-

toa muutokseen suhtautumiseen: tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin ja raken-

taen siitä kilpailuetua tai olla tekemättä mitään, jolloin digitalisaation tarjoamat 

mahdollisuudet kilpailukyvylle rajoittuvat. Menestyvät yritykset valitsevat en-

simmäisen vaihtoehdon. (Ilmarinen & Koskela 2015, 9.) 

Liiketoiminnan rakenteellista muutosta kutsutaan transformaatioksi. Digitalisaati-

on avulla yritys voi muuttaa esimerkiksi palvelujen tuottamisen tapaa. Lyhyellä 
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aikavälillä tärkeintä on kuitenkin rakenteellinen muutos, vaikka transformaatiolla 

tähdätään samalla kasvun ja kilpailukyvyn vahvistumiseen. Transformaatiossa voi 

olla kyse myös elinkyvyn jatkumisesta, jos vaikka niin sanottu analoginen liike-

toiminta on hiipumassa tai häviämässä kokonaan. (Ilmarinen & Koskela 2015, 

33.) Transformaatio on terminä enemmän kansainvälisempi ja istuu suomen kie-

leen hieman huonosti, joten tässä tutkimuksessa käytetään myös termiä digitaali-

nen muutos tai digimuutos kuten esimerkiksi Savolainen & Lehmuskoski kirjas-

saan (2017, 13.) käyttävät. 

Digitaalisessa maailmassa menestyminen tarkoittaa yrityksissä tietynlaisia välttä-

mättömiä toimintaedellytyksiä. Moni menestyvä yritys tarvitsee seuraavia perus-

edellytyksiä: nopeus, uuden kokeilu, datan käyttö, asiakkaan ymmärtäminen, tie-

to- ja viestintätekniikka, ammattitaito ja turvallisuus. Näiden rakentaminen tar-

koittaa perinteisemmissä yrityksissä suurta muutosta ja hyvää muutosjohtamista. 

Liiketoimintaa olisi kyettävä kehittämään yhtäaikaisesti, joka on haastavaa ja vaa-

tii pitkäjänteisyyttä. Nopeus tulee olemaan digitalisaation myötä keskeistä. Asia-

kastarpeisiin on reagoitava nopeasti ja palveltava reaaliaikaiseen toimintaan tottu-

neita asiakkaita paremmin. Kilpailu- ja toimintaympäristö muuttuu nopeasti, jol-

loin päätöksenteon nopeuden kasvua vaaditaan yrityksen kaikilla alueilla. Vanhat 

jäykät vuosien välein tehtävät päätökset eivät enää sovi digitaaliseen aikaan. No-

peus edellyttää johtamiskulttuurin muutosta. Päätöksenteon nopeuden lisäksi 

myös palvelujen ja tuotteiden kehittämistyössä tarvitaan nopeutta, jotta kaikki 

hyöty saadaan puristettua irti. Vanhat uskomukset ja juurtuneet käytännöt sekä 

mahdollisesti vanhoilla tavoilla vielä menestyvä yritys voi olla vaikean paikan 

edessä kyseenalaistaessaan toimintaansa. Digitaalisen ajan menestyjältä vaaditaan 

rohkeutta, uteliaisuutta ja luovuutta. Ainut tapa on kokeilla ja testata asioita jatku-

vasti ja saada palautetta asiakkailta. Palautteen perusteella olisi uskallettava ottaa 

uusia askelia ja kykyä tehdä oikeita johtopäätöksiä. Jatkuva palaute muuttaa kehi-

tystyötä asiantuntijakeskeisyydestä enemmän asiakaskeskeiseksi. Rohkeassa ja 

uteliaassa yrityskulttuurissa saa olla lupa myös epäonnistua. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 194-202.) 
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Muutosjohtamisen käytännöt ovat hyväksi todettuja ja käyttökelpoisia digimuu-

toksessa, koska digimuutos ei juuri eroa muista organisatorisista muutoksista. Yri-

tyksen johdolta, hallituksilta ja omistajilta odotetaan kuitenkin ennakkoluulotonta 

asennetta ja rohkeutta tehdä nopeita muutoksia määränpään mahdollisesta epäsel-

vyydestä huolimatta. Suurin riski digimuutoksessa on olla tekemättä mitään. Yri-

tyksen johdolta odotetaan kykyä johtaa koko organisaatiota sekä yksittäisiä ihmi-

siä digimuutoksen läpi. Toimintaympäristön muutoksia on ennakoitava ja tark-

kailtava ja tarvittaessa muuttaa suuntaa nopeastikin. Muutosjohtamisessa teknolo-

gia ei ole pääroolissa, vaan ihmiset itsessään. Samaan aikaan olisi kyettävä johta-

maan myös sisäistä teknologista kehitystä. Kehitys avaa uusia mahdollisuuksia, 

joita johdon olisi itse nähtävä myönteisessä valossa. (Savolainen & Lehmuskoski 

2017, 18-19.) 

Digimuutoksella tavoitellaan pitkän aikavälin toimintakyvyn parantumista sekä 

perinteisen organisaation muuttamista digitaaliseksi. Tavoitteet tai lopputulokset 

luovat muutoksen ajureita myös yrityksen muille organisaatioille. Onnistumisten 

kautta toisillekin organisaatioille syntyy muutostarpeita ja paineita kehittyä. Perin-

teisillä yrityksillä yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on usein asiakaskokemus. Asi-

akkaille on pyrittävä luomaan onnistunut asiakaskokemus digimuutoksen avulla, 

joka nykypäivänä on jokaisen yrityksen ja organisaation elinehto. Tärkeänä tavoit-

teena on myös organisaation kulttuurinen muutos, jolla pyritään vaikuttamaan ih-

misten ajatteluun ja käytökseen. Kulttuurimuutosta tavoitellaan sekä suoraan että 

välillisesti. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 16-17.) 

2.4 Organisaatio muutoksessa 

Kulttuuri rakentuu yhteisöissä yleensä vuosien aikana, jossa se ilmenee toimin-

nassa ja käytöksessä rutinoituneina tapoina ja tottumuksina. Kulttuuria on kilpaili-

jankaan vaikea kopioida. Kulttuurit rakentuvat organisaatioissa erilaisiksi ja ajat-

telu- ja toimintatavoilla voi olla hyvinkin vahva vaikutus. Joissakin organisaa-

tioissa tavat voivat jarruttaa tai jopa estää uudistumista. Tämä näkyy yleensä muu-

tosvastarintana ja vaikka se monesti näkyy yksilön vastustamisena, se saattaakin 

olla yhteisössä vallitsevan kulttuurin ominaisuus. Organisaatioihin peilautuu myös 
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kansallisia asenteita ja arvoja. Erilaiset yhteiskunnan tilanteet, aikakaudet ja ym-

päristö ohjaavat ajatteluamme ja vaikuttavat siihen mitä tavoittelemme. Media 

muokkaa myös käsitystämme todellisuudesta ja asenteiden luomisesta. Mediassa 

kerrotaan nykyisin yrittäjistä sankaritarinoita ja startup-yrityksistä on luotu kuva 

yhteiskunnan kannalta tärkeinä edelläkävijöinä. Uudentyyppiset johtamisopit ja 

organisaatiokulttuurit ovat pinnalla ja muuttavat samaan aikaan organisaatioita. 

Organisaatiokulttuurin rakentuminen on pitkälti kiinni kuitenkin tavasta johtaa ja 

se vaikuttaa eniten yhteisön ajatteluun ja käytökseen. Johdon oma esimerkki mää-

rittää hyvin pitkälti sen, minkälainen kulttuuri organisaatiossa muodostuu. (Hämä-

läinen, ym. 2016, 153-155.) 

Hierakinen johtamismalli, jossa johtaja istuu ylimpänä, on edelleenkin Suomessa 

lähtökohtana monen organisaation toiminnalle. Käsityksemme työstä on juurtunut 

yli sata vuotta vanhaan teolliseen yhteiskuntaan, jossa työntekijät olivat lähinnä 

tuotantohyödykkeinä tehtaiden tuottamalle arvolle. Ollaan totuttu siihen, että oh-

jeet tulevat ylhäältä päin ja organisaatiossa odotellaan mitä seuraavaksi tehdään, 

koska näin ollaan aina tehty. Kulttuuri ei rohkaise erilaiseen toimintaan. Asetelma 

jäykistää organisaatioita estäen niiden kehittymistä. Jokainen työntekijä tulisi in-

nostaa digitalisaation muutokseen ja modernin johtajan tulisi huolehtia organisaa-

tion yhteisestä tahtotilasta ja rohkaisusta. Kaikkien tulisi vastata toiminnan kehit-

tämisestä eikä mieltää sitä erillisiksi tehtäviksi. Muutoksen tekeminen on jo osa 

työnkuvaa ja kaikkien tehtävä. (Valtiovarainministeriö 2016, 76.) 

Digitaalinen muutos ravistelee teollisen ajan tekemisen malleja. Työn tekemisen 

tapa ja sisältö tulevat muuttumaan. Suurimmat muutokset koskevat tietointensii-

vistä työtä kuten sähköinen laskutus, pankkipalvelut sekä matkustamisen palvelut, 

joissa itsepalvelu muuttaa osin palvelua. Fyysinen kuormitus vähenee, mutta hen-

kinen kuormitus kasvaa, joka vaatii koulutukselta ja esimiestyöltä paljon enem-

män. Välineitä on tarjottava koulutuksen kautta työn hallintaan ja hyvällä johta-

misella vähennetään liiallista kuormitusta. (Sydänmaanlakka 2014, 32-33.) 
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2.5 Digitaalinen asiakaskokemus 

Ennen digitalisaation tuloa asiakkaan ja yrityksen välisen kanssakäymisen määrit-

teli lähinnä yritys ja asiakkaan oli tähän sopeuduttava. Nykyään tilanne monin ta-

voin toisin ja ajankohdan ja tavat määrittelee asiakas, kun he haluavat olla vuoro-

vaikutuksessa yrityksen kanssa. Digitalisaatio on muuttanut lähes kokonaan asi-

akkaan tavan olla olemassa ja vaihtaa tietoa. Digitaaliset palvelut ja sosiaalinen 

media on luonut uuden tavan ilmaista itseään. Digitalisaatio mahdollistaa tapoja 

olla läsnä asiakaan elämässä, koska asiakkaat viettävät paljon aikaa sosiaalisessa 

mediassa ja erilaisissa digitaalisissa palveluissa. Yritysten on toimittava uudella 

tavalla erilaisissa kanavissa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 53, 180.)  

Filenius kuvaa kirjassaan (2015, 24.) asiakaskokemuksen määritelmän onnistu-

neesti, mutta myös joustavasti: ”Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mieli-

kuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa”. Hy-

vän asiakaskokemuksen luominen laadukkaana on haasteellista. Digitaalisuus ja 

sen kasvaminen on tehnyt asiasta vielä haastavampaa, kun asiakaskohtaamisen 

pitäisi toistua yhtä laadukkaana niin palvelutiskillä kuin digitaalisessa palvelussa-

kin. Digitaalisessa kanavassa palvelu on toisaalta aina tasalaatuinen. Haaste onkin 

täyttää asiakkaan tarpeet ja jättää positiivinen mielikuva. Asiakas asioi yleensä 

myös useammassa yrityksen kanavassa ja niiden hallinta yhtä aikaa on vieläkin 

haastavampaa. Sitä kutsutaan monikanavaisuudeksi ja monen kanavan hallinta luo 

kilpailuetua asiakaskokemuksen kautta. (Filenius 2015, 26.) 

Digitaalisen asiakaskokemuksen voi luoda yksinkertaisilla ja pienillä asioilla. Pie-

net yksityiskohdat saattavat olla ainoa keino erottautua muista. Olisi pyrittävä 

ajattelemaan kuin asiakas ja tekemällä pienetkin asiat mahdollisimman hyvin, 

voidaan varmistua hyvästä asiakaskokemuksesta. Asiakaskokemuksen kehittämi-

seen ei vaadita välttämättä suuria investointeja tai teknistä osaamista. Kun osataan 

tunnistaa pienetkin asiat ja opitaan ajattelemaan kuin asiakas, on varmistuttava 

tämän toteutumisesta ja vietävä ne johdonmukaisesti käytäntöön. (Filenius 2015, 

39-40.) Asiakaskokemuksen ymmärtäminen on tärkeä tekijä sekä tuotesuunnitte-
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lussa että yrityksen strategioita pohdittaessa. Kun se nähdään keskeisenä tekijänä, 

siitä tulee strategisesti merkityksellinen asia. (Hämäläinen ym. 2016, 121.) 

Teknologian kehittyminen ja sen tuomat hyödyt mahdollistavat automatisoida 

kaiken automatisoitavissa olevan, etenkin suurivolyymisia rutiinitehtäviä. Ihmis-

työn tarve ei kokonaan ole katoamassa, mutta automaatiota viedään uusille alueil-

le jatkuvasti. Asiakkaat odottavat palveluilta helppokäyttöisyyttä, reaaliaikaisuutta 

ja palvelua kellon ympäri. Avainroolissa ovat automaatio, paperittomuus ja itse-

palvelu huolimatta siitä, onko kyse nykyisen toiminnan digitalisoinnista tai uudes-

ta palvelusta. Asiakkaan kokemukseen vaikuttaa paljon se, mitä tapahtuu näkyvän 

digitaalisen palvelun takana, josta yrityksen liiketoimintahyödytkin tulevat var-

mimmin. Säästöt voivat olla huomattavia riippuen prosessista. (Ilmarinen & Kos-

kela 2015, 120.) 

Asiakkaan suhtautuminen yrityksiin on muuttunut digitalisaation myötä entiseen 

aikaan verrattuna lähes kokonaan. Asiakkaat odottavat heidän toiveensa ja odo-

tuksensa ohjaavan yrityksiä, koska heillä on käytössä enemmän informaatiota ja 

sitä kautta valtaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Kilpailuttaminen ja vaih-

taminen on helppoa sekä kokemuksien ja mielipiteiden jakaminen. Digitalisaation 

myötä vaihtoehtojen määrä asiakkaille on kasvanut. Yrityksille tämä tarkoittaa 

tarvetta erottua sekä kovempaa kilpailua, kun asiakkailla on valinnanvarana myös 

ulkomaisten yritysten tuotteet ja palvelut. (Ilmarinen & Koskela 2015, 176.) 

2.6 Prosessien digitalisointi ja edellytykset 

Automatisoitavissa olevia osa-alueita automatisoidaan yhä enemmän, koska yri-

tykset saavuttavat sillä merkittäviä hyötyjä kustannustehokkuudessa, toiminnan 

laadussa ja nopeudessa. Työn tuottavuus lisääntyy automatisaatiolla tuoden sääs-

töjä henkilöstökuluissa tai mahdollistaen suuremman asiakasjoukon palvelemisen 

sen hetkisillä resursseilla. Työtä vapautuu samalla myös esimerkiksi asiakaspalve-

luun, myyntiin tai muihin ihmisten väliseen haastavampiin asiakastarpeisiin. Jonot 

vähenevät, kun automaatio tuo huomattavasti nopeutta manuaalityötä vaatineisiin 

tehtäviin. Suurin osa asiakkaista odottaa, että tietyt palvelut toimivat heti. Auto-

maatiossa tulee joskus teknisiä ongelmia, mutta se vähentää silti laadunvaihteluja 
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ja virheitä. Automatisoidusta prosessista voidaan kerätä helpommin tietoa verrat-

tuna irrallisiin manuaaliprosesseihin mahdollistaen esimerkiksi volyymien ja lä-

pimenoaikojen reaaliaikaisen mittaamisen. (Ilmarinen & Koskela 2015, 120, 126.) 

Yritykset pystyvät kasvattamaan tehokkuutta itsepalvelulla, kun palveluja ja teh-

täviä voidaan siirtää asiakkaalle digitaalisesti suoritettavaksi. Itsepalvelun selkein 

esimerkki tehokkuudessa näkyy pankkitoiminnassa, jossa ollaan siirrytty kontto-

reista maksupalveluun ja edelleen verkkopankkiin. Tällä on ollut vaikutusta myös 

pankkien henkilöstömääriin. Itsepalvelun osuutta ovat kasvattaneet monet alat ku-

ten lentoyhtiöt, sähköyhtiöt, teleoperaattorit ja lääkäriasemat. Kun halutaan te-

hokkaasti toimiva itsepalvelu, kannattaisi sen rakentaminen asiakkaalle aloittaa 

ensin näkyvällä itsepalvelulla, jonka taustaprosessit ovat manuaalisia. Automati-

sointi viedään pidemmälle vasta sen jälkeen. (Ilmarinen & Koskela 2015, 120-

121.) 

Digitalisaatio rakentuu periaatteessa IT:n eli informaatioteknologian varaan ja 

IT:n tulee mahdollistaa digitalisaatio. Se nähdään usein myös rajoitteena kuin 

mahdollistajana. Haasteita raportoidaan monesti eri syistä kuten esimerkiksi tieto-

jen hajanaisuudesta monessa eri järjestelmässä, odotellaan jonkun toiminnon uutta 

versiota, tai resurssien puutteesta taustajärjestelmien rakentamiseen. IT ei ole 

pelkkää teknologiaa ja järjestelmiä, vaan se vaatii paljon yhteistyötä ja keskitty-

mistä koko organisaatiossa, jotta se käännetään mahdollistajaksi. (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 212-213.) 
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3 LENTOLIIKENTEEN DIGITALISAATIO 

Lentokentät eivät tänä päivänä ole pelkästään paikkoja, jossa lentokoneet nouse-

vat ja laskevat. Sen sijaan lentokentät ovat elintärkeitä taloudellisia generaattorei-

ta, jotka tarjoavat yhdyskäytävän maihin ja kaupunkeihin. Lentokentät ovat tärkei-

tä matkailulle sekä muulle liiketoiminnalle. Ihmisiä ja tavaroita ei myöskään kul-

jeteta vain lentokoneiden välillä, vaan ne tarjoavat yhteyksiä myös muiden kulje-

tusmuotojen kanssa. Digitaalista muutosta vauhdittaa myös lentomatkustuksen 

voimakas lisääntyminen. Kansainvälisen ilmakuljetusliiton mukaan vuonna 2017 

maailmanlaajuisesti arveltiin tehtävän 4 miljardia lentomatkaa ja vuonna 2036 sen 

ennustetaan lähes tuplaantuvan 7,8 miljardiin matkaan. Ilmailun kokonaisvaikutus 

globaaliin BKT:hen vuonna 2014 oli 2,7 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Mikään 

näistä ei olisi mahdollista ilman lentokenttiä. (ACI 2017, 4; IATA 2017b) 

Lentoliikenne on ollut eturintamassa uuden teknologian omaksumisessa. Tätä oh-

jaa edelleen digitaalinen muutos. Eilistä huippuosaamista oli esimerkiksi elektro-

niset lentoliput, maailmanlaajuiset jakelu- ja varausjärjestelmät sekä GPS-tuki. 

Nyt ajankohtaisina ajureina ovat olleet muun muassa lentoyhtiön ja lentokentän 

kustannusrakenteen optimointi, ilmailun ulkopuolelta tulevien tulojen ymmärtä-

minen, lentoyhtiöiden tuottojen vakauttaminen kasvavilla markkinoilla sekä pyr-

kimystä erilaistumista ja tuoteinnovaatioita varten. Tänään ja lähitulevaisuudessa 

ajureita ovat esimerkiksi rahdin ja matkatavaran reaaliaikainen seuranta, sijaintiin 

perustuvat palvelut, lisätyn todellisuuden sovellukset, kuinka matkustajat suuntau-

tuvat ja navigoivat paikasta toiseen (engl. Way Finding) sekä monikanavaisuus 

vähittäiskaupassa. Tätä muutosta ohjaa matkustajien kysyntä sekä mahdollisuus 

uusiin teknologioihin. (Roland Berger 2016a, 2-4.) 

Lentoliikenteen muuttuvassa ympäristössä lentoasemat ovat avainasemassa tarjo-

ten usein muita arvoketjun toimijoita enemmän. Lentoasemien etu on taloudelli-

nen vahvuus tehdä infrastruktuurin omistajana digitaalisia investointeja. Lento-

asemilla on myös suora suhde matkustajiin, lentoyhtiöihin ja vähittäismyyjiin. 

Lentoyhtiöt sen sijaan voivat olla digitaalisessa mielessä riippuvaisia maassa toi-

mivista toimijoista, kuten lentoasemista. Lennon aikana potentiaalia vähentää 
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myös rajoitettu internetyhteys. Lentoyhtiöllä on myös matalampi kiinnostus pa-

nostaa matkustajakokemukseen varsinkin, jos yhtiön kannattavuus on heikko. Vä-

hittäiskauppiaiden rohkeutta digitalisaation ensiaskeleisiin taas uhkaa online-

kauppa, vaikka fyysiset kaupat omaavat edelleen vahvan aseman ja ydinliiketoi-

mintaan kiinnitetään huomiota. Kaupat ovat myös riippuvaisia lentoasemasta ja 

sen infrastruktuurista. Lentokoneiden ympärillä tapahtuva maapalvelutoiminta ei 

ole perinteisesti korkeasti digitalisoitua. Se on riippuvainen käytettävästä maa-

kalustosta sekä lentokentän infrastruktuurista. Toiminta on pitkälti käsityötä ja 

sisältää standardisoituja prosesseja ja työtä. Tässä toiminnassa on toisaalta vahvaa 

potentiaalia joidenkin osa-alueiden digitalisoimiseen. (Roland Berger 2016a, 5.) 

Digitaalinen muutos luo erilaisia mahdollisuuksia koko arvoketjussa, kuten liik-

kumisesta ei-ilmailusta tuleviin tuottoihin. Yhteydet lentokentille eri liikennemuo-

tojen kanssa paranevat ja myös mahdollisuus lisäkapasiteetin lisäämiseen uuden-

laisilla kuljetusmuodoilla kuten esimerkiksi Uber ja kimppa-autopalvelu. Reaali-

aikainen informaatio luo myös korkeampaa asiakastyytyväisyyttä. Digitalisaatio 

luo uudenlaisia palveluja lentoasemille ja voi tarjota aivan uudenlaisen ostokoke-

muksen. Aiemmin rajoitettuna ollut matkustajadata lentoyhtiöiden ja lentoasemien 

välillä on digitalisaation myötä paremmin hyödynnettävissä ja jaettavissa. Palve-

lujen räätälöinti on koko arvoketjussa mahdollista sekä mahdollisuus jakaa riskejä 

kehityksessä muiden toimijoiden kanssa. Digitalisaation avulla voidaan lentoase-

malla myös optimoida matkustajavirtaa paremmin alueille, joissa on potentiaalia 

lisätuloihin. (Roland Berger 2016a, 7.) 

Lentoasemat haluavat kasvattaa osuuttaan lentomatkustuksessa ja turismissa. Ne 

haluavat innovoida ja keskittyä asiakaskokemuksen parantamiseen. Lentoasemien 

johtajat ovat myös keskittyneet liiketoiminnan ja muun toiminnan tehostamiseen 

hyödyntämällä teknologiaa tavoitteiden saavuttamiseksi, turvallisuuden ollessa 

kuitenkin aina etusijalla. Menestys ei synny pelkästään uuden teknologian käyt-

töönotolla, koska tietojärjestelmät ja sovellukset muuttuvat liian nopeasti. Sen si-

jaan menestys voidaan ulottaa asiakkaisiin, työntekijöihin, kulttuuriin ja liiketoi-

minnan muokkaamiseen hyödyntämällä nykyisiä ja uusia teknologioita saavut-

taakseen tavoitteita. (ACI 2017, 4.) 
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3.1 Globaalit kehitystrendit lentoasemilla 

Tänä päivänä monilla lentoasemilla on jo käytössä esimerkiksi kännykkäsovelluk-

sia lennon lähtöselvitykseen, interaktiivisia näyttöjä, lähtöselvitys- ja matkatava-

ra-automaatteja, sekä sisätilojen kulkuavustajia. Digitaalinen muutos siis on jo 

käynnissä ja se muuttaa lentoliikenteen alaa. (Roland Berger 2017b, 3.) Teknolo-

gia kuitenkin kehittyy koko ajan. Vuonna 2017 julkaistun Air Transport Airport 

IT Trends tutkimuksen tulokset osoittavat, että lentoasemien tärkeimmät inves-

tointien osa-alueet ovat erilaiset itsepalveluteknologiat ja kyberturvallisuus. Ra-

portti osoittaa, että lentoasemilla on kasvava kiinnostus kehittyviin teknologioihin, 

joita ovat esimerkiksi biometrinen tunnistus, sensorit ja tekoäly. Kaikilla näillä on 

tavoitteena parantaa matkustajien sujuvaa kulkemista. Kyberturvallisuusriskien 

maailmanlaajuinen leviäminen on kuitenkin noussut tutkimuksessa ensisijaiseksi 

painopisteeksi lentoasemien IT-ohjelmissa ja kehitysinvestoinneissa. Kaikenlaiset 

uhat ja rikkomukset saattavat haitata koko lentotoimintaa, jonka vuoksi lentoase-

mien on rakennettava luotettavaa puolustusta. (ACI EUROPE 2017) 

Toisena avainkehitysalueena ovat matkustajan itsepalveluteknologiat. Suurin osa 

maailman lentoasemista tarjoavat jo itsepalveluperiaatteella toimivia lähtöselvi-

tysautomaatteja. Samanlaiseen kattavuuteen pyritään vuoteen 2020 mennessä 

myös matkatavara-automaattien kohdalla avustettuna ja ei-avustettuna, jossa jäl-

kimmäisessä matkustaja voi itse merkata matkatavaransa lipukkeella. Näiden au-

tomaattien viimeisimmissä versioissa ne skannaavat matkatavaran automaattisesti 

ja lähettävät sen lajittelujärjestelmään. Lentoasemilla on myös kiinnostusta auto-

maattisiin lähtöporttijärjestelmiin, jossa matkustaja nousee itsepalveluna konee-

seen. (ACI EUROPE 2017) 

Biometrisen tunnistuksen teknologiat nopeuttavat itsepalvelun käyttöönottoa tule-

vina vuosina. Henkilöllisyystarkastukset, vaikka ne ovat osa matkustajan kulke-

mista, ovat olleet perinteinen kipupiste matkustajille. Esimerkiksi passintarkastus 

on vuonna 2017 SITAN:n tekemän tutkimuksen mukaan yksi alhaisimman tyyty-

väisyysluokituksen saavista kohdista lentoasemalla. Samasta tutkimuksesta käy 

ilmi, että automaattiset henkilöllisyyden tarkastukset, jotka käyttävät biometriik-
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kaa, lisäävät matkustajan tyytyväisyyttä passintarkastuksessa ja koneeseen nou-

sussa. Seuraava vaihe tulee tässä kehityksessä olemaan yhden tunnisteen avulla 

matkustaminen. Matkustaja voi kulkea lentoaseman kosketuspisteiden läpi yhdellä 

tunnisteella. Tämä on yksi teknologioista, jonka käyttöönottoa on tärkeä seurata 

seuraavina vuosina. (ACI EUROPE 2017) 

Yksi kärkipään kehitystrendeistä on tekoälyn käyttöönotto lentoasemilla, jonka 

avulla tuetaan niiden asiakaspalvelua. Osa lentoasemista aikoo ottaa käyttöön te-

koälypohjaisen chatbot-palvelun. Nämä tietokoneohjelmat jäljittelevät ihmiskes-

kustelua, auttavat asiakkaita esimerkiksi kyselyissä, etsiessä kuljetusratkaisuja 

lentokentälle ja lentokentiltä sekä ostaessa palveluja. Tekoälyä voidaan käyttää 

älykkäillä laitteilla erilaisiin toimintoihin, kuten informaatioon ja suunnistami-

seen, siivoukseen, väkijoukkojen valvontaan, maahantuloon, turvallisuuteen ja 

muihin operatiivisiin toimintoihin. Laitteita voidaan varustaa kasvojentunnistuk-

sella, kyvyllä ymmärtää eri kieliä ja skannata passeja ja tarkistuskortteja. Teko-

älyn avulla voidaan myös integroida lentoasema ja sen eri sidosryhmiä ja toimin-

toja keskenään. (ACI EUROPE 2017) 

Esineiden internetin (IoT) avulla voidaan yhdistää edellä mainittuja teknologioita 

ja luoda yksinkertaisempaa ja sujuvampaa matkustuskokemusta. Todennäköiseltä 

näyttää, että tulevaisuudessa erilaisia asioita kytketään toisiinsa tarjoten liiketoi-

minnalle jatkuvan tietovirran, jolla tuotetaan toiminnallista tehokkuutta ja persoo-

nallisuutta. Suuri osa lentoasemista maailmanlaajuisesti toteaakin, että digitaalis-

ten tekniikoiden ja sensoriteknologian hyödyntäminen mahdollistaisi heille tarjota 

reaaliaikaisia lento-, porttitietoja, kävelyaikoja ja muita tärkeitä tietoja matkusta-

jille. On myös hyvä muistaa, että hyödyntäminen ei rajoitu pelkästään matkusta-

jiin. Sitä voidaan käyttää myös lentoaseman henkilökuntaan ja omaisuuteen. (FTE 

2018; ACI EUROPE 2017) 

Nämä kehityssuunnat vahvistavat, että digitaaliset ja muut kehittyvät teknologiat 

edesauttavat koko matkustajaliikennettä tarjoamalla vaihtoehtoja ja yksilöllisyyttä 

samalla, kun lentoasemat, lentoyhtiöt ja maapalvelujen henkilöstö voivat keskittää 
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huomionsa muihin asiakkaiden, liiketoiminnan ja operatiivisiin toimintoihin. (ACI 

EUROPE 2017) 

3.2 Lentoliikenteen erityispiirteet Suomessa 

Lentoliikenne elää jatkuvassa muutoksessa, mutta tiettyjen pysyvien tekijöiden 

muutoksia rajoittavat muutamat reunaehdot. Lentoliikenteessä niitä ovat nopeus, 

asemien saavutettavuus ja korkeat kustannukset. Pitkillä etäisyyksillä lentoliiken-

ne on nopeudessa ylivoimainen. Lyhyillä etäisyyksillä lentoliikenteen kanssa kil-

pailevat muut liikennemuodot, koska lentokoneen hyötyä laskevat esimerkiksi 

turvatarkastuksissa vietetty aika ja liityntämatkat. (Aalto. Pöllänen, Mäntynen, 

Mäkelä & Rauhamäki 2012, 15). Näiden lisäksi Suomen lentoliikenteessä on kui-

tenkin vielä omat erityispiirteensä. Katja Kaartinen (2013) on tehnyt diplomityön 

nimeltä: Suomen lentoliikenne vuonna 2030: neljä skenaariota. Kaartinen on kar-

toittanut tutkimuksessaan Suomen lentoliikenteen nykytilaa ja luonut sille neljä 

eri skenaariota vuoteen 2030. Tutkimuksessaan Kaartinen haastatteli useita lento-

liikenteen asiantuntijoita, jotka nimesivät Suomen lentoliikenteen erityispiirteiksi 

ohuet matkustajavirrat, Finavian verkostoperiaatteen sekä matkaketjujen puutteel-

lisuuden lentoliikenteessä. Näitä erityispiirteitä kuvataan seuraavaksi tarkemmin.  

3.2.1 Ohuet matkustajavirrat 

Suomen vähälukuinen ja harvaanasuttu väestö sekä pitkät etäisyydet maan sisällä 

ja esimerkiksi Eurooppaan tekevät matkustajavirroista ohuita. Tämä on myös ta-

loudellisesti haastavaa muutamaa kotimaan kentän poikkeusta lukuun ottamatta. 

(Aalto ym. 2012, 20.) Ohuet matkustajavirrat ja pitkät etäisyydet rajoittavat myös 

halpalentoyhtiöiden mielenkiintoa Suomen markkinoille, koska halpalentoyhtiöil-

le toimivin yhteysväli on 1-2 tuntia. Euroopan keskeisiin kaupunkeihin yhteydet 

ovat kuitenkin keskimäärin kaksi ja puoli tuntia. Suomessa esimerkiksi Tampe-

reen ja Lappeenrannan kentät onnistuivat muutamia vuosia sitten kasvattamaan 

matkustaja- ja lentomääriään halpalentoyhtiöiden avulla. (LVM 2b/2015, 17.) 

Suuri osa Suomen väestöstä keskittyy Etelä-Suomeen, jonka vuoksi sisäinen len-

toliikennekin painottuu niin, että lähtö- ja saapumisasema on lähes aina Helsinki-
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Vantaan lentoasema. (Kaartinen 2013, 14.) Kotimaan kokonaismatkustajamäärät 

ovat tasaisesti laskeneet 2000-luvulla. Tähän syynä on osittain ollut lentoreittien 

karsinta sekä myös nopeutuneet ja laajentuneet junayhteydet. Vaikka kotimaan 

lentoreittejä on karsittu, niin samaan aikaan monilta kotimaan kentiltä ovat lisään-

tyneet huimasti niin kutsutut charterlennot eli suorat tilaus- ja lomalennot. (LVM 

2b/2015, 17.) 

3.2.2 Verkostoperiaate 

Lentoasemien omistus ja hallinta on maailmalla järjestetty erilaisilla tavoilla. Ne 

voivat olla yritysten, valtion tai kuntien omistuksessa. Suomessa lentoasemia yl-

läpitää verkostoperiaatteella valtion omistama lentoasemayhtiö Finavia Oyj, joka 

myös vastaa niiden matkustajaterminaalien ja lentoliikenteessä tarvittavan infra-

struktuurin kehityksestä. Verkostoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että lentoyhtiöille 

palvelut hinnoitellaan yhteneväiseksi huolimatta yksittäisen lentoaseman kannat-

tavuudesta. Lentoasemien tulisi olla kannattavia EU-sääntelyn mukaan, mutta ta-

loudellisesti kannattamattomia asemia on luvallista tukea Helsinki-Vantaan tuo-

toilla. Ilman verkostoperiaatetta Finavian olisi nostettava verkostolentoasemien 

hintatasoa, jotta toiminta saataisiin kannattavaksi. Tuottojen kasvattaminen olisi 

kuitenkin rajallista verkoston pienimmillä kentillä vähäisistä liikennemääristä joh-

tuen. (Finavia 2018d; 2017e) 

Suomen lentoasemaverkko on väkilukuun suhteutettuna laaja. Yhtä miljoonaa 

asukasta kohden on viisi lentoasemaa, kun esimerkiksi Euroopassa samaa määrää 

kohden on vain yksi lentoasema. Lentoasemaverkko on myös korkeatasoinen ja 

Maailman talousfoorumin vuonna 2014 valmistuneen laatuvertailun mukaan 

Suomen lentoasemaverkosto on maailman viidenneksi laadukkain. Lentoasemien 

kansainvälisen yhteistyöjärjestön (Airport International Council, ACI) arvion mu-

kaan noin miljoonalla vuosimatkustajalla yksittäinen lentoasema pystyy toimi-

maan kannattavasti. Finavia ei raportoi yksittäisen lentoaseman taloudellista tilaa, 

mutta Helsinki-Vantaan lentoaseman tuotoilla ylläpidetään monen pienemmän 

kotimaanaseman toimintaa. Toiminta olisi monen kentän kohdalla tappiollista il-

man verkostoperiaatetta. Finavian mukaan Suomessa yksittäinen asema verkos-
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tossa pystyisi kattamaan menonsa noin 300 000 vuosimatkustajalla nykyisellä 

kustannusrakenteella. Tässä täytyy myös huomioida se, että tämä ei kerro lentoyh-

tiön ja yksittäisen lentoreitin kannattavuudesta. (LVM 2b/2015, 25) 

3.2.3 Matkaketjut 

Matkaketjuilla tarkoitetaan pääsääntöisesti yhteen matkaan sisältyviä eri kulku-

muodoilla tehtäviä matkan vaiheita, joilla matkustaja pääsee ovelta ovelle yhdellä 

lipulla. Helpompaan liikkumiseen luodaan mahdollisuuksia liikenteen palveluis-

tumisella ja palvelua kutsutaan yleisesti myös termillä MaaS (eng. Mobility as a 

Service). MaaS -ajattelussa kyse on yksinkertaisimmillaan juuri siitä, että matkus-

taja voi matkustaa ovelta ovelle yhdestä paikasta hankkimallaan ja maksamallaan 

lipulla. Palvelussa liikennemuodot toimisivat sujuvasti yhdessä jopa matkasuunni-

telmia muuttaessa matkan aikana. Liikkumismuodon vaihtuessakin tieto liikkuu 

matkustajan ja tavaran mukana. (Liikennevirasto 2018a; 2018b) 

Toimivassa matkaketjussa ajatuksena on, että koko matkaketjun varaus ja maksa-

minen tapahtuisi yhdestä palvelusta. Lentomatkustajan kohdalla tehokas matka-

ketju tarkoittaa pääsyä lentokentälle ja lentokentältä kotiin sujuvasti. Matkaketju 

voi olla myös isompi kokonaisuus, joka sisältää lentomatkan matkakohteeseen, 

mutta voi sisältää myös muita liikennemuotoja matkan aikana. Matkaketjuun voi-

daan lisätä myös muita palveluita, kuten esimerkiksi matkatavaroiden sisään kir-

jaaminen ja siirtäminen ennen lentokentälle menoa. Sujuvat matkaketjut ovat vas-

ta kehittymässä, mutta Suomessa ovelta ovelle -palvelu on jo periaatteessa mah-

dollista. MaaS-operaattorit ovat aloittaneet toimintaansa, mutta palvelut ovat tois-

taiseksi vielä alueellisia. Teknisiä esteitä ei kuitenkaan pitäisi olla globaalien mat-

kaketjujenkaan luomiseen, mutta markkinoiden olisi oltava kunnossa, jotta toimi-

jat voisivat kehittää palveluja. Lippu- ja maksujärjestelmien olisi myös toimittava 

yhteen eri maiden välillä, joka vaatii, että datan liikkuvuudelle ja rajapintojen 

avaamiselle ei aseteta rajoitteita EU-lainsäädännöllä. Suomessa matkaketjujen 

toimivuutta pyrkii edistämään Liikenne- ja viestintäministeriö liikennepalvelulain 

kautta. Matkaketjujen kehittyminen vaatii myös toimijoiden halua tehdä yhteis-

työtä asiakaslähtöisesti. (Finavia 2018f) 
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VR mainostaa heidän palveluistaan löytyvän Suomen ensimmäinen toimiva mat-

kaketju, jossa on lentokenttä mukana. Kaukoliikenteen junalipussa voi valita pää-

teasemaksi Helsingin lentoaseman ja sinne voi sinne matkata yhdellä junalipulla 

ilman lisämaksuja. Matkaketjuja kehitetään jatkuvasti ja esimerkiksi VR on tuo-

massa markkinoille hakupalvelun, jossa voidaan verrata matkayhdistelmiä ja -

aikoja sekä hintoja. (VR 2016) Suomen vilkkaimman pääradan kapasiteettia on 

suunniteltu parannettavan niin sanotulla Lentoradalla Pasilasta lentokentälle. 

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteys lentomatkustajien kuljettamisesta maakun-

nista nopeasti Helsinki-Vantaalle. Vaikutuksena olisi alle kolmen tunnin päässä 

asuvien matkustajien siirtyminen juniin. Lopullisia päätöksiä radasta ei ole kui-

tenkaan vielä tehty. (Lehtinen & Hakama 2018) 

3.3 Suomen lentoasemat matkustajamäärittäin 

Suomessa on 24 lentoasemaa, joista 21 kuuluu valtionyhtiö Finavian lentoasema-

verkostoon. Verkoston asemista kaksi palvelee pelkästään sotilas- ja yleisilmailua. 

(Finavia 2018a). Lisäksi ovat kunnallisessa omistuksessa olevat Mikkelin, Seinä-

joen ja Lappeenrannan lentoasemat. Näiden kenttien matkustajamäärät ovat melko 

vähäisiä tällä hetkellä eikä niillä ole säännöllistä reittiliikennettä. Kuvassa 1 on 

kuvattu Suomen lentoasemat kartalla. 
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Kuva 1. Suomen lentoasemat. (LVM 2017) 

Lentoasemat voidaan kategorisoida myös matkustajamäärien mukaan. Myös haas-

tateltavat totesivat matkustajavolyymien vaikuttavan digitalisaation etenemiseen 

sekä matkaketjujen kehitykseen. Taulukossa 1 asemat on esitelty matkustajamää-

rän mukaan suuruusjärjestyksessä vuodelta 2017. Taulukon avulla voidaan katsoa, 

missä suurimmat matkustajavolyymit ovat ja onko kenttä mahdollisesti taloudelli-

sesti kannattava. Finavia ilmoittaa kansainväliset matkustajat ja kotimaan matkus-

tajat tilastoissaan erillisinä ja tämän työn kannalta tässä taulukossa niistä voidaan 

todeta vain aseman profiili.  
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Taulukko 1. Matkustajamäärä lentoasemilla vuonna 2017. (Finavia 2018b) 

Lentoasema Kotimaan mat-
kustajat 

Kansainväliset 
matkustajat 

Yhteensä 

Helsinki-Vantaa 2 731 454 16 160 932 18 892 386 
Oulu 851 542 71 704 923 246 
Rovaniemi 455 589 123 861 579 470 
Turku 106 022 227 552 333 574 
Kittilä 183 952 141 101 325 053 
Vaasa 162 333 137 785 300 118 
Kuopio 207 276 28 135 235 411 
Tampere 85 844 144 180 230 024 
Ivalo 160 906 49 660 210 566 
Joensuu 110 666 9048 119 714 
Kemi-Tornio 95 610 8852 104 462 
Kuusamo 67 183 20 569 87 752 
Kajaani 84 724 2731 87 455 
Kokkola-Pietarsaari 60 681 19 138 79 819 
Jyväskylä 56 814 11 152 67 966 
Mariehamn 42 488 19 080 61 568 
Enontekiö 785 24 752 25 537 
Pori 9645 13 538 23 183 
Savonlinna 9548 2861 12 409 

 

Taulukosta 1 näkyy, että verkoston lentoasemista Oulu on lähes miljoonalla mat-

kustajallaan omassa luokassaan Helsinki-Vantaan jälkeen. Oulun lisäksi matkusta-

ja volyymiltaan selkeästi vilkkaimpia asemia ovat Rovaniemi, Turku, Kittilä, 

Vaasa, Kuopio, Tampere ja Ivalo. Lapin kenttien matkustajamääristä suuri osa 

painottuu talvikauteen. Taulukon viimeisistä alle 100 000:n matkustajan menevis-

tä asemista on säännöllisistä päivittäistä reittiliikennettä lukuun ottamatta Enonte-

kiötä, Poria ja Savonlinnaa, joilta liikenne on epäsäännöllisempää tai painottuu 

tilauslentoliikenteeseen.  
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3.4 Operaattori ja rooli digitalisaatiossa 

Finavia Oyj on valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö, jonka tehtävänä 

on 21 lentoaseman omistajana kehittää lentoasemaverkostoa ja ylläpitää niitä. Lii-

ketoiminta-alueena on Helsinki-Vantaan lentoasema ja lentoasemaverkosto. Fina-

via-konserniin kuuluvat vuonna 2017 lisäksi erilaisia tukipalveluja tarjoavat 

Airpro Oy ja sen tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy sekä kiinteistöliiketoimin-

taa harjoittavat LAK Real Estate Oyj ja Lentoasemakiinteistöt Oy. Lennonvarmis-

tusliiketoiminta eriytettiin vuonna 2017 omaksi yhtiökseen Air Navigation Servi-

ces Finland Oy:ksi. Koko konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 373,6 miljoonaa 

euroa ja henkilöstöä keskimäärin 2172 henkilöä. Suomen lentoasemilla toimii yli 

1500 yritystä, joissa työskentelee yli 20 000 työntekijää. (Finavia 2017h, 4-6; 

2017i, 4; 2018d) 

Finavian asiakkaita ovat lentoyhtiöt, lentomatkustajat sekä eri palveluja tarjoavat 

toimijat. Sen vastuulla ovat myös infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen ja 

ylläpito. Siihen kuuluvat muun muassa tietoliikenneratkaisut, turvatarkastus ja 

toiminta terminaalissa. Finavia myös vuokraa lentoasemien tiloja eri palveluntar-

joajille. Palvelutasoa ja -tarjontaa kehitetään kaikkien kanssa yhdessä. (Finavia 

2018j) 

Lentoasemilla matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin kuljetuksesta vastaavat 

lentoyhtiöt. Tähän kuuluvat esimerkiksi lähtöselvitys, matkatavaroiden käsittely, 

lastaus ja purku sekä palvelut lähtöporteilla ja tulopisteillä. Myös lentokoneiden 

gatering-palvelut, lentokoneiden tankkaukset ja jäänpoistopalvelut kuuluvat len-

toyhtiöille. Näitä tehtäviä verkostolentoasemilla hoitavat tällä hetkellä Finavia-

konserniin kuuluvat maahuolintayritykset Airpro Oy ja RTG Ground Handling 

Oy. Turvatarkastuksen hoitaa pääsääntöisesti Finavia ja Airpro. (Finavia 2018d) 

Finavia investoi merkittävästi lentoasemien kehittämiseen. Finavia pyrkii tarjoa-

maan ainutlaatuisen asiakaskokemuksen sekä tehokkaita palveluja lentoyhtiöille. 

Matkustamisesta pyritään tekemään sujuvaa ja huoletonta ”For smooth travelling” 

-asiakaslupauksen mukaisesti, joka ohjaa kaikkea tekemistä. Lentoliikenteessä ja 

lentoasematoiminnoissa vaikuttavat myös globaalit megatrendit kuten digitalisaa-
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tio ja kaupungistuminen, joita Finavian on otettava toiminnassaan huomioon. Di-

gitalisaation muutoksessa matkustajat odottavat matkustamista sujuvoittavia pal-

veluita enemmän ja matkustajamäärien kasvu nopeuttaa prosessien automatisoin-

tia. Tähän Finavia vastaa lisäämällä automaatiota ja itsepalvelua, kehittämällä 

mobiilipalveluita ja hyödyntämällä analytiikkaa kehityksessä. Kaupungistumises-

sa väestö alkaa keskittymään kaupunkeihin ja lentoliikenteen kysyntä saattaa hei-

ketä joillakin alueilla väestön vähentyessä. Tähän vastataan olemalla mukana eri 

liikennemuotoja yhdistävien matkaketjujen kehittämisessä ja edistämällä yhteis-

työtä. (Finavia 2017i, 13, 18.) 

Finavia aloitti vuonna 2014 laajan investointiohjelman, jossa verkostoasemien 

toimintaa on kehitetty kymmenillä miljoonilla euroilla useilla eri lentoasemilla. 

Muutamien asemien liikennealueita on peruskorjattu ja terminaalirakennuksia on 

peruskorjattu ja laajennettu. Tavoitteena on kehittää matkustajakokemusta ja pa-

rantaa palveluja sekä lisätä tehokkuutta. Joillakin asemilla on matkustajakokemus-

ta kehitetty lisäämällä automaatiota matkustajapalveluihin. (Finavia 2014k) 

3.5 Lentoasema toimintaympäristönä 

Koko lentoliikenteen toimintaa ohjaavat vahvasti monet lait ja säännökset, jotka 

vaikuttavat merkittävästi toimintaympäristön kehittämiseen, operatiiviseen toi-

mintaan ja investointitarpeisiin. Erityisen säänneltyä on esimerkiksi ilmailun tur-

vallisuus, palveluiden hinnoittelu ja henkilöstön osaaminen ja pätevyys. (Finavia 

2018d) 

Pienten matkustajalentoasemien toimintaperiaate on sama, kuin suurtenkin ja niil-

tä löytyvät samat toiminnalliset alueet. Lentokenttäalueeseen kuuluvat kaikki ra-

kennukset, lentokoneiden nousuun ja laskuun käyttämät kiitotiet, rullaustiet sekä 

asematasoalue, jossa sijaitsevat lentokoneiden pysäköintialueet. Matkustajatermi-

naaleissa toimivat lähtöselvitys, turvatarkastus, lähtöportit, matkatavaroiden käsit-

telytilat sekä erilaisia palveluja, kuten kahvilat ja kaupat. Lentoasemalla on myös 

erilaisia tiloja esimerkiksi lentokoneiden säilytystä ja huoltoa varten. Lentoase-

man alueella on myös lennonjohtotorni, pelastusasema sekä kunnossapitotoimin-
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nan tilat. Maaliikennealueelta löytyvät pysäköintipaikat ja pysäkit takseille ja lin-

ja-autoille. 

Kuvassa 2 on karkea versio kotimaan lentoaseman pohjapiirustuksesta. Kaikki 

lentoasemat, myös suuret, jaetaan kahteen osaan. Osista käytetään englanninkieli-

siä nimiä landside eli niin kutsuttu maaliikennealue ja airside, joka on niin sanottu 

puhdas eli steriili alue. Lentokentän alue on varmistettu aidoilla ja turvavalvonnal-

la, joilla varmistetaan, että kukaan ei pääse luvatta airside alueelle. Matkustaja-

terminaalirakennukset ovat jaettu samalla tavalla ja niissä on turvavalvontapisteet, 

joiden kautta vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi airside alueille. Kaikilla on 

pääsy landside alueelle, jossa sijaitsevat lähtöselvitysalue sekä turvatarkastuspiste. 

Turvatarkastuksen jälkeiselle airside alueelle, jonka raja kuvassa merkittynä mus-

talla viivalla, kulkevat vain kulkuluvalla varustetut ihmiset ja matkustajat, joilla 

on lentolippu tai tarkastuskortti. (BTEC 2013, 13) 

 

Kuva 2. Tyypillinen kotimaan lentoaseman pohjapiirustus. (BTEC 2013, 13.) 

(Kuvaa muokattu vastaamaan pienempää lentoasemaa.) 

Kuvassa 2 näkyy kotimaan lentoaseman matkustajaterminaalin eri alueet yksin-

kertaistettuna sekä matkustajien kulkusuunnat havainnollistettuna nuolien suuntai-
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sesti. Landside alueella ennen turvatarkastusta on lähtöselvitysalue sekä saapuvien 

matkustajien tuloaula, jotka ovat usein yhteydessä toisiinsa. Turvatarkastuksen 

jälkeisellä airside alueella sijaitsee odotusalue ja lähtöportit. Saapuvalta lennolta 

tullaan myös airside alueelle, joka sijoittuu saapuvalle matkatavarahihnalle asti, 

jonka jälkeen saavutaan tuloaulaan ja terminaalista ulos. (BTEC 2013, 13.) 

Lähtöselvitysalueella matkustaja suorittaa lähtöselvityksen lennolle sekä luovuttaa 

mahdollisen matkatavaransa kuljetettavaksi. Lähtöselvitys on kaikilla kotimaan 

asemilla miehitetty, mutta matkustajamääriltään vilkkaimmilla asemilla, kuten 

Oulu, Rovaniemi, Kittilä, Tampere, Turku ja Vaasa on vaihtoehtoisesti käytössä 

myös lähtöselvitys- ja matkatavara-automaatteja. Lähtöselvityksen voi suorittaa 

myös itse internetissä ennen lentoa ja siirtyä suoraan lähtöportille riippuen hieman 

lennon tyypistä ja esimerkiksi jatkolennoista. Lähtöselvitysalueella ja tuloaulassa 

sijaitsevat myös esimerkiksi autovuokraamojen palvelupisteet. Tällä alueella si-

jaitsee myös lentoaseman kahvila, jota vähäisten matkustajamäärien asemilla tosin 

korvaa usein kahvi- ja myyntiautomaatti. Vilkkaimmilla asemilla saattaa olla kak-

sikin kahvilaa, toinen lähtöselvitysalueen yhteydessä ja toinen turvatarkastuksen 

jälkeisellä alueella.  

Lähtöselvitysalueelta siirrytään turvatarkastukseen, jotka ovat kotimaan asemilla 

miehitettyjä. Turvatarkastuksessa todetaan joko sähköisellä tai paperisella matkus-

tusasiakirjalla olevasi matkustaja tietylle lennolle, jonka jälkeen kuljetaan metal-

linilmaisimien läpi ja käsimatkatavara läpivalaistaan varmistaen, ettei matkustaja 

kanna kiellettyjä esineitä mukanaan.  

Lähtöalue sijaitsee turvatarkastuksen jälkeen. Tällä alueella odotellaan lennolle 

nousua. Vilkkaimmilla kotimaan asemilla tällä alueella voi olla myös kahvila ja 

myymäläkin. Muita palveluja ei juuri ole, koska matkustajavirrat ovat pieniä ja 

alue on usein suljettuna, jos lentoja ei ole tai seuraavan lennon lähtöön on pitkä 

väliaika. Alue on kotimaan lentoasemilla yleensä kohtuullisen pieni ja välimatkat 

lyhyitä. Lähtöportit sijaitsevat yleensä samalla alueella ja lentokoneet ovat pysä-

köitynä terminaalin läheisyyteen. Lähtöportit ovat miehitettyjä ja henkilökunta 

tarkistaa tarkistuskortista matkustajan kuuluvan oikealle lennolle. 
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Passintarkastus tehdään vain, jos lento lähtee tai palaa Schengen-maiden ulkopuo-

lelta. (Finavia 2018g) Kotimaan asemalla saapuvalta lennolta kävellään suoraan 

saapuvan matkatavaran hihnalle, ellei passintarkastusta ole. Passintarkastusauto-

maatteja ei ole käytössä. Tämän jälkeen saavutaan tuloaulaan, joka on usein yh-

teydessä lähtöselvitysalueen kanssa.  

Lentoaseman ulkopuolella sijaitsevat parkkialueet, jotka ovat terminaalin lähei-

syydessä kävelymatkan päässä. Lentoasemalle saavuttaessa muilla kuljetusmuo-

doilla, kuten autoilla tai busseilla, niiden pysähdyspaikat ovat terminaalin lähei-

syydessä myös. 

3.6 Matkustajakokemus 

Digitaalinen vallankumous on siirtynyt tietoteknisiltä aloilta myös perinteisille 

aloille, kuten palveluihin ja teollisuustuotteisiin. Näillä aloilla ymmärretään, että 

sensorit, koneet ja tietojärjestelmät voidaan yhdistää tietojen analysointiin, joka 

mahdollistaa nopeampia ja tehokkaampia prosesseja. Näihin aloihin verrattuna 

lentoasemien operaattorit kohtaavat lisähaasteen. Samalla kun varmistetaan lento-

koneiden liikkuminen aikatauluissa, ne ovat vastuussa myös matkustajien liikutte-

lusta terminaalien kautta. Matkustajat odottavat saavansa lentoasemilla samankal-

taisia digitaalisia palveluja, kuin muussakin elämässä. Tämän vuoksi lentoasemien 

on keskityttävä matkustajan kulun ja kokemuksen parantamiseen. Sujuvoittamalla 

matkustajan kulkemista lentoasemalla, voidaan matkustuksen taakkaa muuttaa 

miellyttävämmäksi kokemukseksi. Tämä alkaa nykyään olla edellytys liiketoi-

minnalle eikä valinnainen lisätuote. Tällä on mahdollisuus saada lisätuloja ilmai-

lusta tulevien tulojen lisäksi ja se vaatii vahvoja kumppanuuksia vähittäiskauppi-

aiden ja kolmannen osapuolten digitaalisten palveluntarjoajien kanssa. (Boutin, 

Fechtel, Loh & Tan 2016) 

Lentoasemalla on viisi avainaluetta, jotka ovat tärkeitä matkustajalle, mutta ai-

heuttavat samalla alhaista tyytyväistasoa: lähtöporttialue, turvatarkastus, ostos- ja 

ravintola-alue, saapuvan matkatavaran nouto ja rajatarkastus. Yhteistä näille alu-

eille on, että ne vaativat yhteistyötä kaikilta lentoasemalla toimivilta sidosryhmil-

tä. Yleensä kipupisteinä näillä alueilla ovat pitkät odotusajat ja riittämätön infor-
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maatio. Seuraavassa kappaleessa lisää näiden alueiden ongelmista ja mahdollisista 

digitaalisista ratkaisuista. (Boutin ym, 2016)  

Lähtöporttialueella matkustaja viettää keskimäärin 30 minuuttia, joka ei ole kai-

kille mieliksi. Tähän digitaalinen ratkaisu sisältäisi viihtymisvaihtoehtoja lähellä 

porttialuetta, alustan ruuan tilaukselle, e-porttipalvelun ja kohdistetut ilmoitukset 

esimerkiksi lennon myöhästymisestä. Turvatarkastuksiin halutaan lyhyempiä jo-

noja ja tietoa jonotusajoista. Älykäs jonojärjestelmä ilmoittaa lyhyemmistä linjois-

ta ja odotusajoista. Konsepteja kehitetään maailmalla myös esimerkiksi läpivalai-

sutunneleista, jonka läpi matkustaja voi kävellä laukun kanssa. Ostos- ja ravintola-

alueella informaatio voi olla riittämätöntä ja aikariippuvaista. Puhelinsovellus tai 

virtuaalinen assistentti auttaisi matkustajaa saamaan tietoa lennon lähdöstä, turva-

jonoista ja ostosmahdollisuuksista. Niillä voisi navigoida oikeisiin paikkoihin ja 

saada tietoa myös ruokailumahdollisuuksista ja ostostarjouksista. Yksi pitkistä 

odotusajoista on myös saapuvan matkatavaran hihnalla. Reaaliaikaisella matkata-

varanseurannalla matkustaja voisi arvioida laukkujensa saapumisaikaa matkatava-

rahihnalle. Rajatarkastusjonoja voi hieman nopeuttaa automaattisilla tarkastuspor-

teilla ja biometriikan avulla. Tulevaisuudessa maahantulovirkailijana voi toimia 

myös robotti. (Boutin ym. 2016) 

Biometrinen kasvojentunnistusjärjestelmä mahdollistaisi kulkemisen lentoasemal-

la ilman tarkastuskorttia ja sujuvoittaisi monin tavoin matkustajan kulkua. Finnair 

ja Finavia testasivat vuonna 2017 kasvojentunnistusteknologiaa vapaaehtoisilla 

matkustajilla Helsinki-Vantaan lähtöselvityksessä. Biometrinen tunnistus on käy-

tössä muutamalla suurella asemalla maailmalla, mutta niissä järjestelmiin ei voi 

kirjautua kotona, kuten Finavia haluaisi. Ennen matkaa kotona voisi kirjautua 

kasvojentunnistusjärjestelmään, jolloin lentoasemalla tarvitsisi näyttää vain passi 

eikä sen jälkeen enää tarvitse kaivaa matkustusasiakirjoja esiin. Matkustajan ku-

lun varrella kaikki tunnistus tapahtuisi kasvopohjaisesti. Teknologia mahdollistai-

si jo kasvojentunnistusjärjestelmän käytön, mutta se vaatii vielä kehitystyötä ja 

yhteistyötä eri osapuolten, kuten viranomaisten välillä. Esimerkiksi GDPR-asetus 

vaikuttaa datan käsittelyyn ja miten järjestelmä laaditaan. Finavia suuntaa kohti 



 

 

40 

biometrista tunnistusta aidolla kokemuspolulla, jota suunnitellaan testattavaksi 

kahden lentoaseman välillä vuonna 2019. (Finavia 2018l, 2018m) 

3.7 Digitaaliseksi lentoasemaksi 

Monesti yritykset ajattelevat olevansa digitaalisia tarjoamalla digitaalisen mobii-

lisovelluksen tai uudistetun verkkosivuston, tämä on kuitenkin vain pieni osa digi-

taalista muutosta. Mistä lentoaseman sitten kannattaa aloittaa digitaalinen muu-

tos? Lyhyt vastaus on, että kaikkialta. Tämä ei ole kuitenkaan realistista. Tärkeää 

on keskustella teknologioista ja rakennuspalikoista, joita voidaan käyttää muutok-

sen ohjaamiseen organisaatioissa. Huomioon olisi otettava nykyinen lentoase-

maympäristö sekä liiketoimintaympäristö ja tavoitteet. Digitaalisia muutossuunni-

telmia tulisi luoda ja arvioida erilaisia alueita sekä määritellä, mistä ja miten aloit-

taa digitaalinen muutos. (ACI 2017, 8, 10.) 

Kuva 3 havainnollistaa mahdollisen polun tulla digitaaliseksi lentoasemaksi. Tä-

män polun tarkoituksena ei ole olla ainoa tapa saavuttaa tavoite. Eri mahdolli-

suuksien järjestys voi vaihdella lentoaseman nykyisen tilanteen mukaan. Tässä 

riippuvuudet näkyvät kuitenkin tyypillisessä ja sopivassa järjestyksessä. (ACI 

2017, 8.) 
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Kuva 3. Digitaalisen lentoaseman mahdollisia teknologioita. (ACI 2017, 8) 

Lentoaseman digitaalisessa muutoksessa olisi hyvä katsoa isoa kuvaa. Strategisten 

tavoitteiden määrittäminen kannattaa tehdä ajan kanssa eikä antaa esimerkiksi jo-

kaisen viimeisimmän teknologian häiritä muutosta. Pitäisi ymmärtää miten aloit-

teet palvelee päämääriä ja kuinka aloitteet sopivat yhteen. On oltava valmis teke-

mään yhteistyötä teknologian ja muiden yritysten kanssa, jotka tuottavat innovaa-

tioita lentomatkustukseen. Kaikkia suuria ideoita ei tarvitse kehittää sisäisesti. 

(Boutin ym. 2016) 

Ihmisiin investoiminen kannattaa, eikä pelkästään teknologiaan. Digitaaliset muu-

tokset edellyttävät, että ihmiset oppivat samalla uusia taitoja uuden teknologian 

käytössä ja kehityksessä sekä muilla alueilla. Tämän vuoksi täytyy varmistaa, että 

ihmiset ymmärtävät tarpeen muuttua ja saavat oppia taitoja, joita tarvitaan digitaa-

lisen muutoksen omaksumisessa. Muutos vaikuttaa jokaiseen organisaatioon, jo-

ten sen on oltava tiimityötä. Arviointi ja soveltaminen eivät kuulu esimerkiksi 

vain IT-, talous tai operatiiviselle osastolle, vaan se on osa koko lentoaseman tii-

miä. Kaikkien toiminnallisten alueiden ollessa mukana tuloksena on organisaatio 
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ja kulttuuri, joka edistää nopeutta ja ketteryyttä kaikissa rakenteissa, on riskiä ot-

tava, sekä uskaltaa kokeilla asioita. (Boutin ym. 2016; ACI 2017, 12.) 

Digitaalisuus koetaan joskus liiketoiminnan ”häiriöksi”, mutta on tärkeää ymmär-

tää, että ydinprosessien digitalisointi on usein hyvä tapa aloittaa ymmärtämään 

sen edut. Esimerkiksi resurssienhallinnassa, joka hyödyntää esineiden internetiä, 

voivat yltää laajempiin ratkaisuihin kuin vain seuraamaan lentokoneen arvioituja 

lähtö- ja saapumisaikoja. Työntekijöiden tehokkuus kasvaa hyödyntämällä yhteis-

työ- ja verkkopalvelualustoja. Esineiden internetiä voidaan hyödyntää myös älyk-

käässä rakennusten hallinnassa. (ACI 2017, 10.) 

Turvallisuus on erittäin tärkeässä osassa kaikilla lentoasemilla. Tekoälyn hyödyn-

täminen yhdessä videoinfrastruktuurin kanssa voisi tuottaa parannuksia, esimer-

kiksi kasvojentunnistuksessa, epätavallisen käyttäytymisen havaitsemisessa, profi-

loinnissa, valvomattomien matkatavaroiden seurannassa ja kulunvalvonnassa. 

(ACI 2017, 10.) 

Matkustajavirran liikkuminen on yksi terminaalitoiminnan kriittisimmistä alueista 

varsinkin ruuhka-aikoina. Matkustajavirtojen ymmärtäminen ja seuranta auttaa 

optimoimaan lentoaseman infrastruktuurikapasiteettia. Erilaiset älykkäät tekniikat 

auttavat seuraamaan matkustajavirtoja. Kun virroista saadaan tarpeeksi dataa, voi 

lentoaseman johto ennakoida pullonkauloja ja käsitellä niitä ennen kuin ne tapah-

tuvat. Seurannalla voidaan vähentää myös lentoaseman ylläpitokustannuksia ja 

maksimoida lentoaseman varojen hyödyntämistä. (Boutin ym. 2016; ACI 2017, 

10.) 

Yhtenä potentiaalisena kehitysalueena olisi kehittää asiakaslähtöisiä mobiilisovel-

luksia, jotka ovat yhdistetty lentoaseman dataan ja asiakashallintaan. Ne voisivat 

tarjota matkustajille erilaisia digitaalisia palveluja, jotka näyttäisivät esimerkiksi 

turvatarkastuksen jonot, lähtöportit ja ostospaikat. Niillä he voivat parantaa lento-

asemakokemusta ja edistävät lentoasemalla kulutusta. Henkilökunnan voisi mah-

dollisesti myös varustaa laitteilla, jotka auttaisivat matkustajaa heidän navigointi-

kysymyksissään. (Boutin ym. 2016; ACI 2017, 10.) 
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Vankka, joustava ja skaalautuva IT-infrastruktuuri on välttämätöntä digitaalisten 

palveluiden käyttöönottamiseksi. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota tietojen hal-

lintaan, koska digitaaliset ratkaisut parantavat merkittävästi hallittavien tietojen 

määrää. Huomiota tulisi kiinnittää myös kykyyn liittää helposti ja nopeasti ulko-

puolisia kumppaneita lentoaseman tietojärjestelmiin. Digitaalisten ratkaisujen 

käyttöönotto lisää tietojärjestelmien toimintahäiriöitä tulopisteiden lisääntyessä, 

jolloin turvallisuus on tärkeää. Kuten sanottu, digitaalinen muutos ei ole pelkkää 

teknologiaa, mutta teknologia on kuitenkin avainasemassa käyttöönoton mahdol-

listamiseksi ja ylläpitämiseksi. (ACI 2017, 12.) 

Data on digitalisaation polttoainetta ja sitä täytyy vaalia ja suojata luotettavasti. 

Lentoliikenne käsittelee suuria määriä matkustajien dataa koko digitaalisen mat-

kan ajan. Tämän datan varastointi ja käyttö tulee tapahtua tietoisesti eri maiden 

asettamien lainsäädäntöjen mukaan, kuten myös vuonna 2018 voimaan astuneen 

EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n ehtojen mukaisesti. (ACI 2017, 13.) 

3.8 Etälennonjohto 

Lennonjohto on muuttunut hyvin vähän vuosikymmenten aikana. Tärkeänä osana 

siihen kuuluvat edelleen korkeat tornit, monenlaiset tekniset järjestelmät ja kiika-

ritkin ovat käytössä. Toiminta on viranomaisten tarkasti säätelemää ja noudattaa 

tarkkoja turvallisuusmääräyksiä, mutta pienten kenttien kustannustehokkuuden 

tarve kasvaa. Pienen lentokentän käyttökustannuksista suuren osan voi muodostaa 

lennonvarmistus. Tämän vuoksi esimerkiksi Ruotsin lennonvarmistuspalveluiden 

tarjoaja LFV ja lennonjohtoratkaisuja toimittava SAAB aloittivat vuonna 2006 

yhteishankkeen, joka etsi tehokkaampia tapoja tuottaa lennonvarmistuspalveluja 

Ruotsissa. Nyt kymmenen vuoden jälkeen etälennonjohtotornijärjestelmä on to-

dellisuutta ja ensimmäinen etälennonjohtokeskus otettiin käyttöön Sundsvallissa, 

josta lennonjohtajat ohjaavat Örnsköldsvikin lentoliikennettä etäyhteyden avulla. 

(SAAB 2017a) 

Myös Norjassa ilmailupalveluja tuottava Avinor suunnittelee yhdessä kahden len-

nonjohtovälineistöä tarjoavan yrityksen kanssa avaavansa 15 etäohjattua lento-

kenttää vuoteen 2020 mennessä. Kaikkia kenttiä ohjataan yhdestä pisteestä Bo-
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döstä. Norjassa tällä haetaan myös tehokkuutta ja laadun parantamista. Useat van-

hat lennonjohtotornit vaatisivat remonttia tai totaalista uudistamista, joten etätor-

nien käyttöönotto säästää näitä kuluja. Avinorin mukaan tulevaisuudessa yhden 

lennonjohtajan on myös mahdollista ohjata useampia kenttiä samasta pisteestä, 

joka tuo mahdollisuuden tehostaa toimintaa ja säästää kuluja. (Avinor 2018) 

Käytännössä etälennonjohto toimii niin, että lentokentälle asennetaan antureita ja 

kameroita. Niiden rekisteröimä tieto kulkeutuu digitaalisessa muodossa lennon-

valvontakeskukseen ja heijastetaan näytöille 360 asteen näkymäksi, jolloin len-

nonjohtajan näkymä on samankaltainen, kuin katsoisi perinteisen lennonjohtotor-

nin ikkunoista. Kuvien seurantaa käytetään yhdessä muiden valvontatekniikoiden, 

esimerkiksi tutkanäyttöjen, suunnistustietojen, sekä lentosuunnitelma- ja säätieto-

jen kanssa. Etälennonjohtotorni on yhdistetty myös kaikkiin paikallisiin järjestel-

miin, kuten kiitotien valaistukseen ja paikallisten sääolosuhteiden mittaukseen. 

Häiriötilanteessa toimivuuden takaa järjestämällä tiedonsiirto usean eri reitin kaut-

ta. Tornin kamera sisältää myös valaisimen, jota käytetään viestinnän varajärjes-

telmänä, mikäli radioyhteys lentäjään katkeaisi. Matkustajat eivät huomaa mat-

kustuksessa, että lentoasemalla on etäohjattu lennonjohto. Lentäjille toiminta ei 

myöskään aiheuta muutoksia. (SAAB 2016b; 2017a; Avinor 2018) 

Suomessa ei ole vielä käytössä etälennonjohtoa. Lennonvarmistuspalveluja Suo-

messa tarjoaa Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland), joka eriytettiin 

omaksi yhtiökseen Finavian lennonvarmistusliiketoiminnasta 1.4.2017 alkaen. 

Tällä vastataan eurooppalaisen lennonvarmistuksen voimakkaaseen murrokseen ja 

varmistetaan kustannusrakenteen säilyminen tulevaisuudessa. (Finavia 2017c). 

Finavia on arvellut etälennonjohtoa tulevaisuuden malliksi, koska se laskee palve-

luiden tuottamisen kustannuksia. Käyttöönotto Suomessa voisi tapahtua 5-10 

vuoden kuluessa, lopullisia päätöksiä ei ole kuitenkaan tehty. Finavian mukaan 

joidenkin lentoasemien lennonjohtorakennukset ovat sen verran hyvässä kunnos-

sa, että lennonjohtoa ei kustannussyistä kannata heti siirtää. Huonokuntoisen ra-

kennuksen korjaaminen on kalliimpaa, kuin etätornin käyttöönotto. (Pulliainen 

2016) Vähäisen liikenteen kentille, joiden aukioloajat ovat rajattuja henkilös-

tösyistä, etävalvotusta lennonjohdosta on hyötyäkin. Etävalvottu kenttä voitaisiin 
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aukaista koska tahansa esimerkiksi hätälaskeutumistarkoituksessa. ANS Finland 

ja Finavia ovat sopineet selvittävänsä etälennonjohdon pilotointihankkeen käyn-

nistämistä Suomessa, joka mahdollisuuksien mukaan voisi käynnistyä vuoden si-

sällä. Kokeilukenttää eikä järjestelmätoimittajaa ole vielä valittu. (Koskela 2018)  
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4 MENETELMÄ 

Tutkimusta suunniteltaessa on pohdittava, mikä menettely tuo parhaiten selvyyttä 

käsiteltäviin ongelmiin ja valittava vakuuttavin metodi ja lähestymistapa. Tämä 

tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimustyyp-

pinä on tapaustutkimus, joka sopii tähän tutkimukseen. Laadullisessa tutkimuk-

sessa hankitaan kokonaisvaltaista tietoa tapauksesta luonnollisissa tilanteissa ja 

tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvaileva eli ymmärtää ilmiötä ja dokumentoida 

kiinnostavia sekä keskeisiä piirteitä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan havain-

not ja keskustelut tutkittavien kanssa ovat ratkaisevampia kuin mittausvälineillä 

hankittavat tiedot. Aineistoa tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti, 

jolla pyritään odottamattomien seikkojen paljastamiseen. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2013, 134-139, 164.) 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus ei sopisi menetelmäksi tähän tutkimuk-

seen, koska siinä oleellista ovat aiempien tutkimusten johtopäätökset, aiemmat 

teoriat sekä hypoteesit. Määrällisessä tutkimuksessa tarkoituksena on myös hyö-

dyntää numeerista ja tilastollista tietoa sekä kuvailla tuloksia esimerkiksi prosent-

titaulukoiden avulla, joten saatu tieto olisi erilaista tutkimuskysymysten kannalta. 

(Hirsjärvi ym. 2013, 140.)   

Laadullisen tutkimuksen metodien käytön etuna aineistonhankinnassa on myös 

tutkittavien perspektiivien esille pääseminen muun muassa haastatteluilla, havain-

noinnilla ja dokumenttien käytöllä. Tässä tutkimuksessa aineistonkeruutapana 

käytettiin teemahaastattelua, kirjallisuutta ja havainnointia, joita käytetään usein 

laadullisen tutkimuksen aineiston hankinnassa. Kohdejoukko on valittu tarkoituk-

senmukaisesti eikä satunnaisotoksen menetelmällä. Kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa tyypillistä on myös tutkimussuunnitelman muotoutuminen ja toteuttaminen 

olosuhteiden mukaan. Tutkimussuunnitelma tavallaan elää tutkimuksen edetessä. 

Tapauksia käsitellään laadullisessa tutkimuksessa ainutlaatuisina ja aineistoa tul-

kitaan myös tämä huomioiden. (Hirsjärvi ym. 2013, 164.) 
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4.1 Aineistonkeruumenetelmä 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelminä on käytetty asiantuntijahaastatte-

luja ja havainnointia sekä dokumenttien käyttöä. Tutkijalla on myös pitkä työko-

kemus lentoasemalla, jota on käytetty tutkimuksen jäsentelyssä. Ensimmäisen 

pääluvun digitalisaation teoriaan on käytetty pääasiassa siihen liittyvää kirjalli-

suutta. Lentoliikenteeseen liittyvä kirjallisuus on Suomessa sen sijaan erittäin vä-

häistä, josta johtuen tässä tutkimuksessa on käytetty erilaisia kotimaisia ja ulko-

maisia verkkojulkaisujen artikkeleita ja selvityksiä sekä verkosta löytyviä raport-

teja. Finavian julkaisuja on myös käytetty runsaasti lentoliikenteeseen liittyvässä 

tiedonkeruussa. Asiantuntijahaastatteluilla kerättiin aineistoa digitalisaation vaiku-

tuksista kotimaan lentoasemiin liittyen.  

Tutkimushaastattelua jaotellaan kirjallisuudessa moniin ryhmiin erilaisin nimik-

kein. Haastattelulajeja erotellaan yleensä niiden strukturoinnin mukaan. Ne voi-

daan jakaa kolmeen ryhmään; lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haas-

tattelu (Hirsjärvi ym. 2013, 208.) Tässä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoi-

tua haastattelumenetelmää eli teemahaastattelua. Siinä oleellisinta on haastattelun 

eteneminen tiettyjen teemojen varassa, joka vapauttaa haastattelun tutkijan näkö-

kulmasta ja tutkittavan ääni pääsee kuuluviin. Teemahaastattelussa haastattelun 

aihepiirit eli teemat ovat kaikille haastateltaville samat, mutta kysymysten tarkka 

muoto ja järjestys puuttuu, kuten lomakehaastattelulle olisi tyypillistä. Lomake-

haastattelussa itse haastattelu olisi melko helppo toteuttaa, mutta siinä kysymysten 

ja väitteiden muoto ja esittämisjärjestys olisi ennalta määrätty, eikä vastauksia 

voisi tarkentaa keskustelulla. Avoin haastattelu ei myöskään sopisi tähän tutki-

mukseen, koska se on täysin vapaa, jolloin paljon aihepiirejä ja teemoja voisi jää-

dä pois. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 45-48.) 

Haastattelu on myös joustava menetelmä ja sopii erilaisiin tutkimustarkoituksiin. 

Pienten lentoasemien digitalisaatio on vähän kartoitettu aihe ja haastattelu antoi 

mahdollisuuden tehdä lisäkysymyksiä tai tarkentaa kysymystä, koska tilanteessa 

ollaan suorassa vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa. Ei-kielelliset vihjeet 
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voivat myös auttaa ymmärtämään asioiden merkityksiä toisin kuin alussa ajatel-

tiin. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34.) 

4.2 Tutkimuksen toteutus ja haastattelut 

Haastateltavaksi valikoituivat kolme asiantuntijaa lentoasemilta. Haastateltavat 

valittiin harkinnanvaraisesti asiantuntevuuden perusteella, koska tietoa lentolii-

kenteen digitalisaation vaikutuksista pyritään ymmärtämään syvällisemmin. Len-

toasemien toimiessa Suomessa verkostoperiaatteella ja saman konsernin alla, kat-

sottiin kolmella asiantuntijalla saavan riittävästi tietoa aiheesta. Tutkija pystyi 

päättelemään, etteivät uudet haastateltavat olisi enää pystyneet antamaan olennai-

sesti uutta tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 59-60.)  

Kaikki haastateltavat olivat lentoliikenteen johtoa, jotka työskentelevät Finavia-

konsernissa erilaisissa rooleissa lentoasemilla. Haastateltavat ovat myös tekemi-

sissä toiminnan suunnittelun ja matkustajan kulun kanssa, joka on olennaista tässä 

tutkimuksessa. Kaikilla haastateltavilla on myös pitkä työkokemus lentoliikenteen 

toiminnoissa, joka lisää vastausten uskottavuutta. Haastateltavien tiedot, roolit ja 

haastattelujen päivämäärät näkyvät taulukosta 2. Tuloksien tarkasteluosuudessa 

käytetään haastateltavasta kirjaintunnistetta, joka näkyy myös taulukossa.  

Taulukko 2. Haastattelut 

Haastateltava Rooli ja näkökulma Työkokemus Pvm 

A Lentoaseman johto  

sekä lennonjohtotoiminta 

30 vuotta 5.6.2018 

B Maahuolintapalvelujen johto,  

tukitoiminnot 

20 vuotta 31.8.2018 

C Lentoasemien digikehityksen johto,  

konserninäkökulma 

10 vuotta 11.10.2018 
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Kaikki haastattelut olivat kestoltaan noin 90 minuuttia. Aiheesta oli mielenkiin-

toista keskustella ja haastattelut venyivätkin arvioitua pidemmäksi. Haastatteluista 

kaksi tehtiin kasvotusten haastateltavien työpaikoilla häiriöttömässä tilassa ja yksi 

puhelimessa. Kaikki asiantuntijat antoivat luvan haastattelujen nauhoittamiseen.  

Haastatteluun valituille lähetettiin sähköpostilla haastattelukutsu, jossa oli tietoa 

opinnäytetyön aiheesta ja haastattelusta sekä arvio haastattelun kestosta. Haastat-

telukutsun mukana lähetettiin liitteenä haastattelurunko, jotta haastateltavat saivat 

tutustua teemoihin ja aiheisiin etukäteen. Haastatteluissa edettiin teemojen mukai-

sesti, joka helpotti keskittymistä aihealueisiin. Pääkysymysten tukena oli joukko 

lisäkysymyksiä, joilla avattiin aihetta lisää tai selvennettiin kysymystä. Myös jat-

kokysymyksiä esitettiin, jos tarkennusta haluttiin vastaukseen. Joidenkin kysy-

mysten vastauksiin saattoi tulla vastauksia toisistakin kysymyksistä, koska aiheet 

olivat yhteydessä toisiinsa. Keskustelu oli luontevaa eikä muistiinpanojen tekemi-

nenkään häirinnyt, koska haastattelut nauhoitettiin. Haastateltaville kerrottiin lo-

puksi tutkimuksen vaiheista ja valmistumisen aikataulusta. Kaikilta oli myös 

mahdollista pyytää lisätarkennusta vastauksiin, jos siihen olisi myöhemmin il-

mennyt tarvetta.  

Haastattelut litteroitiin sana sanalta tietokoneelle heti haastattelujen jälkeen henki-

lön omaan tiedostoon. Nauhoitteet olivat laadukkaita ja selkeitä. Vastaukset lisät-

tiin haastatteluissa käytettyjen teemojen alle. Kun kaikki haastattelut oltiin suori-

tettu, tehtiin oma tiedosto, jossa oli haastattelun runko sekä käytetyt teemat ja ky-

symykset. Kysymysten perään liitettiin jokaisen haastateltavan vastaukset peräk-

käin, jonka jälkeen niistä muodostettiin ajatuskokonaisuuksia. Aineiston analyy-

simenetelmänä käytettiin klassista sisällönanalyysiä, tarkemmin määriteltynä ai-

neistolähtöistä sisällönanalyysiä, jolla pyritään saamaan tutkimuksen aineisto sel-

keään muotoon. Analyysiyksikkö tulee valita ennen analyysiä, joita on erilaisia, 

kuten esimerkiksi yksittäinen sana, lause tai ajatuskokonaisuus keskustelussa. 

Tässä tutkimuksessa voidaan käyttää analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuuksia. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 108, 110.) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa saatuja tuloksia, jotka perustuvat kolmeen 

asiantuntijahaastatteluun. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Tuloksilla 

pyritään saamaan käsitystä siitä, miten digitalisaatio etenee ja mitä hyötyjä ja 

haasteita se tuo pienemmille lentoasemille. Tutkimuksessa oli alatavoitteina myös 

luoda kuvaus sujuvien matkaketjujen kehityksestä sekä etälennonjohdon mahdol-

lisesta käyttöönotosta Suomessa, jotka käsitellään tuloksien kahdessa viimeisessä 

alaluvussa.  

5.1 Digitalisaation hyötyjä ja haasteita 

Lentoliikenteen teoriaosuuden lähteissä todetaan lentoasemien olevan digitalisaa-

tion muutoksen eturintamassa mukana, joka vaikuttaa toimintaan sekä lentoase-

mat joutuvat keskittymään myös matkustajakokemuksen parantamiseen. Suomes-

sa lentoasemien digitalisaation etenemisessä on otettava huomioon myös verkos-

toperiaate, jolla Finavian ylläpitämät ja kehittämät lentoasemat toimivat. 

Haastateltava A ja C näkevät Finavian panostavan digitalisaation kehitykseen ja 

lähteneen voimakkaasti etenemään. Haastateltava A toteaa digitalisaation olevan 

projektina konsernivetoinen, kuten verkostoperiaatteeseen kuuluu. Verkostoperi-

aatteessa toiminnan päälinjat ovat samanlaisia ja pyritään samanlaiseen palveluta-

soon, mutta palvelu saatetaan antaa hieman eri muodossa eri tyyppisille lentoase-

mille. Digitalisaatio ei siis täysimääräisenä laajennu joka paikkaan ja lentoasemis-

sa on selkeä jako kokoluokan mukaan. Pikkukenttäkategoriaan kuuluvat alle 

100 000 matkustajan asemat, sitten tulevat suurimmat eli 200 000- 400 000 mat-

kustajan asemat sekä miljoonan matkustajan Oulu. Haastateltava C kertoi, että 

ennenkin on kehitetty järjestelmiä ja toimintoja, mutta erona vanhaan on se, että 

nyt resursoidaan enemmän ja lähdetään hakemaan rohkeita ideoita, millä ei vält-

tämättä olisi menestymismahdollisuuksiakaan. Haastateltava B katsoi digitalisaa-

tiota hyödynnettävän verkostossa melko vähän, vaikka automatisointia on tapah-

tunut ja se lisääntyy tulevaisuudessa. Järjestelmäpuoli on käytännössä digitalisoitu 

sekä turvallisuuden hallinta, mutta tekeminen verkostossa on melko mekaanista ja 

manuaalista vielä. Haastateltavat kokivat digitalisaation etenemisen riippuvan pal-
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jon lentoaseman matkustajavolyymeista ja ovatko ne sesonkiluonteisia vai tasai-

sen matkustajavirran asemia. Sesonkiluonteisia ovat erityisesti Lapin lentoasemat, 

joissa volyymit painottuvat talviaikaan ja matkailun kasvaessa asemia ollaan pa-

rantamassa ja kehittämässä vieläkin enemmän. Monilla verkoston suurimmilla 

tasaisen virran asemilla on myös ennestään paljon itsepalveluun ja automaatioon 

tottuneita liikematkustajia.  

Ilmarinen ja Koskela (2015, 126) toteavat kirjassaan, että digitalisaatiolla voidaan 

lisätä nopeutta, tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja parantaa asiakaskokemusta. 

Automaation ja itsepalvelun hyötynä haastatteluissa nähtiin asiakaspalvelun ja 

prosessien nopeutuminen. Sen nähtiin myös hyödyttävän ruuhkahuipuissa, esi-

merkiksi tilanteessa, jossa reittilentojen kanssa päällekkäin on charterlentoja, jotka 

ovat lisääntyneet monilla kotimaan asemilla runsaasti. Haastateltava B vertasi ti-

lannetta esimerkiksi pankkialan digitalisaatioon, joka koskettaa enemmän isoja 

massoja ja pienen aseman yksittäinen lento on kuitenkin hieman eri mittapuussa. 

Automaatio pitäisi kokea kuitenkin apuna kiireisissä tilanteissa. Lentoyhtiöt ovat 

myös halunneet tarjota mahdollisuuden itsepalvelun käyttöön lentoasemalla, jol-

loin matkustaja saa mahdollisuuden valita automaation ja asiakaspalvelijan välillä. 

Haastateltava B näki automaation hyödyn tulevaisuudessa myös turvallisuuden 

näkökulmasta, esimerkiksi matkustajadokumenttien tunnistamisessa turvatarkas-

tuksessa, jolla varmistutaan oikealla lipulla matkustamisesta. Haastateltava A näki 

digitalisaation hyödyttävän datan keräämistä, mitä isompi asema on.  

”Kun dataa saadaan enemmän, sillä voidaan katsoa, onko toiminnoissa 

jotain, mihin pitäisi kiinnittää huomiota palvelun, resursoinnin tai asia-

kaskäyttäytymisen suhteen. Mutta en ole varma päästäänkö sitä hyödyn-

tämään täysimääräisesti, että siitä olisi meille iso hyöty, sormituntumahan 

meillä on jo kuitenkin toiminnassa. Enemmän se meillä menee ehkä tähän 

palvelupuoleen, että se digitalisaatio tukee sitä automaatiota ja sitten voi-

daan katsoa sitä resurssien käyttöä, että onko siinä jotain järkeviä vaihto-

ehtoja sen suhteen.” (Haastateltava A.) 
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Ilmarinen ja Koskela (2015, 120) toteavat kirjassaan, että prosesseja voi digitali-

soida pienimuotoisemminkin ja silti saavuttaa hyötyjä.  

Haastateltava C kiteytti automaation ajatuksen lentoasemalla olevan, että matkus-

taja saataisiin pakollisista prosesseista nopeasti pois, joka lähtökohtaisesti lisää 

asiakastyytyväisyyttä. Jos lähtöporttialueella on kahvila tai ostosmahdollisuuksia 

ja matkustajalla enemmän aikaa viettää siellä, on hän tyytyväisempi sekä toden-

näköisesti myös kuluttaa enemmän niitä palveluja siellä. Haastateltava C kertoi, 

että monen palvelun saatavuus pitäisi helpottua ja vaivattomuus sekä informaation 

lisääntyä digitalisaation myötä. 

”Digitalisaatio lisää tehokkuutta palveluissa, parantaa laatua ja helpottaa 

asioita ja vapauttaa olemassa olevan henkilökunnan aikaa palvelemaan 

sellaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat apua missä tahansa asiassa.” (Haas-

tateltava C.) 

Digitalisaatiolla ja automaatiolla pyritään parantamaan matkustajakokemusta. Di-

gitalisaatiossa pitää myös pystyä vastaamaan, mitä asiakkaat haluavat.  

Jos matkustajakokemusta ajatellaan, niin nythän se jakaantuu tällä hetkellä 

laidasta laitaan esimerkiksi sukupolvienkin eroina. On niitä, jotka haluavat 

käyttää automaatiota ja käyttävät kaiken digitalisaation antaman mahdolli-

suuden siihen, että voivat käytännössä olla kohtaamatta asiakaspalvelijaa 

missään vaiheessa ja hoitavat kaiken oman tietotaidon ja laitekannan mah-

dollistamalla tavalla. Sitten on sellaisia asiakkaita, jotka eivät osaa tai eivät 

halua käyttää. Kaikille kuitenkin halutaan antaa hyvää ja helppoa palvelua 

myös perinteisin keinoin. On myös turvallisempaa tulla pienemmälle maakun-

talentoasemalle, missä ei kerta kaikkiaan pysty eksymään. Siinä on myös osa 

selitystä, miksi charterliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet. ” (Haas-

tateltava A) 

Haastateltavat B ja C kokivat reaaliaikaisen matkatavaranseurannan hyödyttävän 

matkustajaa ja prosesseja. Tämä palvelu on yhtenä kehitystrendinä lentoyhtiöissä 

suunnitteilla ja tulee varmasti lisääntymään. Lentoyhtiöt haluavat tehdä läpinäky-
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väksi sen, missä matkustajan matkatavara kulkee. Palvelu nopeuttaa prosessia, 

ettei matkustajan välttämättä tarvitse mennä tulopalveluun tekemään ilmoitusta 

kadonneesta matkatavarasta, vaan matkustaja voisi tehdä palvelusta ilmoituksen 

itse esimerkiksi kännykällä. Haastateltava C näki tässä mahdollisen lisähyödyn 

lentoaseman näkökulmasta, että siihen samaan matkustajan digikanavaan voisi 

lentoasema lähettää tiedot esimerkiksi turvatarkastuksessa poistetusta esineestä, 

jolloin matkustajan ei tarvitsisi soitella sen perään.  

Yhtenä globaalina kehitystrendinä on teoriaosuudessa käsitelty tekoäly. Haastatel-

tava C näki, että tekoälystä voisi olla apua operaatioiden ennustamisessa. Nyky-

ään, kun kuranttia dataa alkaa jo olemaan, niin sitä kautta voitaisiin saada parem-

min päivittyviä ja tarkempia ennusteita, millaisia matkustajamääriä millekin mi-

nuutille odotetaan ja miten kannattaisi resursoida. Toinen hyötykohde voisi olla 

esimerkiksi lentoaseman kunnossapito, jossa pelataan sääolosuhteiden ja lentoko-

neiden aikataulujen kanssa. Tekoäly voisi ehdottaa jonkin asian suorittamista sen 

näkökulmasta, mutta ihminen tietysti jätettäisiin päätöksentekoketjuun päättäjäksi. 

Kone voisi tarjota ehdotuksia ja skenaarioita ja tavallaan parantaa ihmisen teke-

mää päätöksentekoa.   

Ilmarinen ja Koskela (2016, 122) kirjoittavat kirjassaan, että itsepalvelun ja auto-

maation tavoitteena on lyhentää jonotusaikoja lentokentällä ja tehdä lähtöselvityk-

sestä vaivatonta. Niiden tarkoitus on myös vähentää tarvetta lisätä henkilöstöre-

sursseja ja jopa tarvetta laajentaa lentokenttiä. 

Haastateltavat eivät uskoneet automaation sinänsä vaikuttavan pienten lentokent-

tien laajentumisen tarpeen vähenemiseen. Ruuhkahuipuissa sitä voidaan hyödyn-

tää ja joitakin pullonkauloja poistaa. Haastateltavien A ja C mielestä käytännössä, 

jos pakollisten prosessien aikataulu saadaan automaation ja itsepalvelun kautta 

tiivistettyä paremmaksi esimerkiksi lähtöselvityksen osalta ja matkustajat siirre-

tyksi nopeasti eteenpäin, hyöty ei välttämättä näy muualla terminaalissa. Jos usei-

ta lentoja ja isoja koneita on samaan aikaan, saattaa lähtöporttialueesta muodostua 

ahdas. Tämä on ollut joillakin Lapin kentillä ongelmana ennen laajennuksia. Tur-

vatarkastus koetaan myös toiseksi paikaksi, jonne matkustajat voivat pakkautua, 
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jos toinen matkustaja tulee suoraan ulko-ovesta jonoon ja toinen lähtöselvitykses-

tä. Jos lyhyen ajan sisään on lähdössä monta lentoa, niin kaikki matkustajat ovat 

terminaalissa yhtä aikaa. Ratkaisevaa on lentojen lähtöajat, haastateltava A sanoi.  

Automaatio ei tule poistamaan ihmisen tarvetta lentoaseman prosesseissa, totesi-

vat kaikki haastateltavat. Lentoliikenteen regulaatio ja valvonta tekevät sen, että 

teknisen ongelman tai hankalan tilanteen syntyessä, ihmistä tarvitaan aina opas-

tamaan ja ratkomaan ongelmia. Haastateltava B näki toisenlaisen tavan palvella 

asiakkaita automaation keskellä, eli vaikka matkustaja tekee jonkun palvelun itse, 

niin autetaan ja palvellaan matkustajaa kuitenkin vierellä. Haastateltava C:n mu-

kaan markkinoilla ei ole juuri laitteita, joiden käyttöliittymä olisi matkustajalle 

täysin yksiselitteinen ja toimintavarma, niin että hän osaisi siinä joka kerta toimia 

oikein. Eli ihmistä tarvitaan tässä prosessissa edelleen opastamaan ja valvomaan.  

”Digitalisaatiolla ja automaatiolla pyritään siihen, että olemassa oleva 

henkilökunta pyritään vapauttamaan manuaalisista ja pakollisten proses-

sien suorittamisesta asiakkaan palvelemiseen, tämä on keskeistä automaa-

tiossa. Verkostoasemille laitteita tuodessa on myös otettava huomioon riit-

tävät matkustajavolyymit ja parantaako se lentoasemalla mitään, koska yl-

läpito maksaa ja hyötyäkin täytyy saada.” (Haastateltava C.)  

Kaiken digitalisointi ja automatisointi ei olisi järkevää pienillä lentoasemilla, tote-

sivat kaikki haastateltavat. Suurimpana syynä nähtiin tekniikan mahdollinen pet-

täminen, jolloin huoltoavun saanti voisi kestää kauan. Haastateltava A kertoi, että 

suurella asemalla, kuten Helsinki-Vantaalla käsipareja saadaan apuun nopeasti, 

mutta kotimaan asemalla tämä ei onnistu kokonaan digitaalisiin palveluihin nojat-

taessa.  

”Täysin automatisoitu pienivolyyminen asema ei toisi muuta lisäarvoa, 

kuin datan siitä, mistä ja koska matkustaja on mennyt läpi. Jos lähdettäi-

siin yli-digitalisoimaan ja kaikki rajapinnat matkustajalle olisivat vain äly-

laitteita tai koneita, niin kyllähän siinä monelle voisi tulla turvattomuuden 

tunne ja luottamus matkailuun alkaisi heikentyä.” (Haastateltava C) 
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Ilmarinen ja Koskela (2015, 128) toteavat myös kirjassaan, että kaikkea ei kannata 

automatisoida kerralla, vaan niin että saavutetut hyödyt ohjaavat etenemistä. 

Kaikki haastateltavat kokivat, että jos täyteen automaatioon haluttaisiin lähteä ja 

tekniikka pettäisi, niin toki sellainenkin riski voidaan ottaa, että asema seisoo vuo-

rokauden tai kaksi, jos eri sidosryhmät päättäisivät tämän yhdessä hyväksyä. Tä-

män ei kuitenkaan uskottu toteutuvan eivätkä lentoasemat tai lentoyhtiöt sellaista 

tilannetta halua.  

Haastateltava C totesi, että joku ilman palveluja oleva halpalentoterminaali voisi 

ehkä toimia ilman miehitystä, mutta Finavialla haetaan koko ajan hyvää asiakas-

kokemusta, joten miehitys lentoasemilla tulee pysymään nykyisen kaltaisena. Jos 

joku asema kuitenkin lähtisi esimerkiksi jyrkkään kasvuun, niin silloin voidaan 

katsoa tilannetta niin, että voidaanko tilanne hoitaa nykyisillä resursseilla tuomalla 

sinne älykkäämpiä laitteita, jotka poistavat joitain toistuvia työvaiheita ja auttavat 

näin matkustajaa tai työntekijää.  

Digitalisaation lisäämisessä lentoasemien infrastruktuuri nähtiin eri yhteyksissä 

myös rajoittavana tekijänä joillakin asemilla. Se koettiin kustannuskysymyksenä 

ja ovatko volyymit riittävät hyötyjen saamiseen. Kaikkien asemien infrastruktuuri 

ei tue ilman suuria muutoksia esimerkiksi matkatavarahihnojen tai taustatoiminto-

jen rakentamista, joita itsepalvelun voimakas lisääminen vaatisi. Myös muiden 

erilaisten älykkäiden järjestelmien rakentaminen vaatii infrastruktuurin muutok-

sia.  

5.2 Vaikutukset kannattavuuteen 

Digitalisaation kirjallisuudessa todetaan, että digimuutoksella tavoitellaan usein 

myös kannattavuutta. Haastatteluissa keskusteltiin verkostoasemien tappiollisuu-

desta ja kuinka ne voitaisiin saada kannattaviksi. Helsinki-Vantaan ulkopuolelle 

jäävän verkoston alijäämä on 20-25 miljoonaa euroa. (LVM 2b/2015, 25).  

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että digitalisaatiolla ei ratkaista asemien 

kannattavuutta. Haastateltava A totesi, että perusinfrastruktuuri ja sen uusiminen 

on jo pelkästään kallista ja sen lisäksi tulevat vielä muut konsernikulut. Näillä 
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matkustajamäärillä ei käytännössä pystytä voitollisuuteen, mutta verkostoperiaat-

teella me toimitaankin.  Haasteltava C näki, että digitalisaation kautta voitaisiin 

ehkä hieman hallita kasvun vaatimia investointeja, jos kasvetun toiminnan ympä-

rille olisi rakennettu normaali operaatio ja välineet olisivat jo käytössä. Kannatta-

vuutta voisi mahdollisesti myös parantaa digitalisaation nopeuttamien prosessien 

avulla, jos lisääntyneen ajan seurauksena matkustaja käyttää enemmän palveluja 

tai ostosmahdollisuuksia. Digitalisointi tarkoittaa aina myös lisääntyviä kustan-

nuksia. 

Lentoasemia hyödyttävä liiketoiminta lentoasemien ympärillä on melko vähäistä 

Suomessa. Haastateltavat näkivät liiketoiminnan kehittämisen pienemmän lento-

aseman ympärille periaatteessa mahdollisena ja Finavialla olisi maanomistajana 

periaatteessa liiketoimintamahdollisuuksiakin. Jos lentokentän ympärille ei ole 

rakentunut muuta toimintaa, on sellaisen liiketoiminnan kehittäminen vaikeaa, 

joka hyödyttäisi lentoasemaa. Haastateltava A koki ongelmaksi kuitenkin volyy-

mien vähyyden, infrastruktuurin raskauden sekä lentoliikenteen regulaation ja 

valvonnan voimakkuuden toiminnassa. Haastateltava C katsoi, että jos näkisimme 

jonkun toiminnan lisäävän lentoaseman liikennettä ja parantavan käyttöastetta, 

niin kyllä sen toteuttaminen varmasti mahdollista olisi. Logististen ketjujen kehit-

tyminen nähtiin mahdollisena teollisuutta sisältävien kaupunkien kenttien ympä-

rillä. Muutamalla verkoston kentällä on ollut aiemmin jonkin verran rahtilentolii-

kennettä ja rahtilentoterminaalejakin on ollut joskus suunnitelmissa tehdä. Tällä 

hetkellä käytännössä kaikki lentorahtitoiminta on kuitenkin siirtynyt Helsinki-

Vantaan rahtikeskukseen, jonne kuljetukset siirtyvät muualta Suomesta ensin 

maanteitä pitkin.  

Digitalisaatiolla ei siis ratkaista kannattavuutta eivätkä kaikki asemat ole jatkos-

sakaan kannattavia. EU-lainsäädäntö edellyttää, että lentoasemien tulee toimia 

liiketaloudellisin periaattein, mutta Finavia Oyj:n ylläpitämä lentoasemaverkosto 

saa toimia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/12/EY verkosto-

periaatteen mukaisesti verkostona. Yksittäisen lentoaseman ei tarvitse olla kannat-

tava vaan Finavia voi subventoida näitä asemia Helsinki-Vantaan tuotoilla. (LVM 

2b/2015, 27). 
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5.3 Muutoksen johtaminen ja organisaatiokulttuuri 

Digitalisaation kirjallisuudessa ja teoriassa todetaan, että digitalisaation perusedel-

lytysten rakentaminen tarkoittaa yrityksissä isoa kulttuurista muutosta ja vaatii 

vahvaa muutosjohtamista uusien toimintatapojen syrjäyttäessä vanhoja käytäntöjä.  

Kaikkien haastateltavien mielestä kulttuurin pitäisi olla avointa ja ennakkoluulo-

tonta sekä kokeilla uusia ideoita rohkeasti ja saada myös epäonnistua. Haastatel-

tava B sanoi, että yrityksen täytyisi myös käydä läpi avoimesti työntekijöiden 

kanssa digitalisaation mahdollisuuksia sekä myös uhkiakin. Haastateltava B totesi, 

että johtamisjärjestelmää on kehitetty viime vuosina ja organisaatiot kehittyneet 

kovasti, mutta itse digitalisaatiossa olemme vielä jäljessä oman alan ulkomaalaisia 

yrityksiä vaikkakin kehitytään koko ajan. Haastateltavien A ja C mielestä yhtiö 

vastaa digitalisaation vaatimuksiin koko ajan paremmin eikä digitalisaation muu-

tosta ole laitettu pelkästään IT- tai talousosaston tehtäväksi. Vaikka konsernista 

tulee ehdotuksia, saavat yksiköt kuitenkin arvioida, minkälaisia suunnanmuutok-

sia tehdään jonkun palvelun osalta. Haastateltava C kertoi, että ylimmän johdon 

toimesta on yhtiöön perustettu Digi PMO, joka toteuttaa digitalisaatioon liittyviä 

asioita muiden yksiköiden ja liiketoimintojen kanssa.  

”Kehitystä voidaan vauhdittaa sillä, että joka organisaatiossa asiantunti-

jan ei tarvitse itse ratkaista joka asiaa, vaan taakkaa voidaan jakaa mei-

dän kanssa.” (Haastateltava C.)  

ACI:n (2017, 12) suosituksissa todetaan myös, että digitaalisen muutoksen arvi-

ointi ja soveltaminen eivät kuulu vain esimerkiksi IT- tai talousosastolle, vaan sitä 

tulisi tehdä kaikilla toiminnallisilla alueilla. Kykyjä voi löytyä epätavallisilta alu-

eilta ja tuloksena on organisaatio ja kulttuuri, joka edistää ketteryyttä ja kokeiluja. 

Haastateltava C sanoi ylimmän johdon tähän pyrkivänkin, jolloin se johtaisi sii-

hen, että organisaatiot linjassa alkaisivat itsekin havahtumaan ja edistämään täl-

laista kulttuuria.  

Digitalisaation teorialähteissä korostetaan ihmisten hyvää johtamista digitalisaati-

on muutoksen yhteydessä ja se vaatii johdoltakin oikeanlaista asennoitumista. 
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Haastateltavien mielestä yrityksen pitää kannustaa ja rohkaista työntekijöitä muu-

toksessa toimimiseen. Haastateltava A ja B katosi, että yrityksen täytyy panostaa 

perehdyttämisprosessiin ja kouluttamiseen, kun valmiudet eivät ole kaikilla sa-

manlaiset. Haastateltava B toivoi avoimuutta ottaa uusia toimintatapoja ja työväli-

neitä vastaan sekä tutustumaan niiden mahdollisuuksiin epävarmuudesta huoli-

matta. Haastateltava C katsoi, että yritysjohdon pitää myös asettaa tavoitteita, mi-

hin ollaan muutoksessa pyrkimässä eri toiminnoissa.  

Digitalisaation teoriassa todetaan luulojen ja uskomusten hidastavan usein digita-

lisaation toteuttamista ja vanhoja, ajasta ohi menneitä toimintamalleja on myös 

lopetettava. Haastateltavat A ja B totesivat, että niin sanottu vanha aika voi joissa-

kin yhteyksissä vielä tietyllä tapaa näkyä. Finavian historia täytyy muistaa eli 

vanha liikelaitos on muuttunut osakeyhtiöksi vasta vuonna 2010 ja osa henkilös-

töstä on ollut alusta asti vanhassa organisaatiossa. Haastateltava A sanoi, että toi-

mialat konsernin sisällä poikkeavat hyvinkin paljon teknologian käytön suhteen. 

Digitalisaatio on sellainen kulttuurimuutos, että sen vaatimaan peruskäyttöön täy-

tyisi kaikkien nykypäivänä pystyä, koska sellainen ei vaadi monimutkaisia taitoja. 

Haastateltava C:n mielestä keskeisinä asioina työntekijältä vaaditaan ennakkoluu-

lottomuutta ja sellaisia asenteita, ettei heti tuomittaisi jotakin uutta ja erilaista mitä 

tuodaan kokeiltavaksi ja testattavaksi. Haastateltava C näki arvokkaana myös sen, 

että yritys saisi työntekijöiltä rehellistä ja jopa tylyäkin käyttäjäpalautetta uusien 

teknologioiden tai ideoiden toimivuudesta. Mobiililaitteiden ja tietotekniikan pe-

rusosaamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, koska uudet työvälineet tulevat 

varmasti lisääntymään. Lähtökohtaisesti uusi laite tai järjestelmä pyritään tuo-

maan henkilöstölle kuitenkin käyttäjäystävällisenä. 

5.4 Matkaketjujen kehitys 

Teoriaosuudessa käsiteltiin matkaketjujen puutteellisuutta Suomessa. Lentoasemat 

ovat kaukana kaupunkien keskustoista, josta johtuen matkaketjut lentoasemalle 

edellyttävät yhteistyötä muiden liikennemuotojen kanssa. Suurin osa matkustajista 

saapuu lentoasemalle henkilöautolla. Junarataverkon ongelmana on se, että sitä ei 

ole yhdistetty lentoasemiin Helsinki-Vantaata lukuun ottamatta.  
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Tulevaisuudessa sujuvilla matkaketjuilla pyritään siihen, että matkustaja voi ostaa 

koko matkaketjun yhdestä palvelusta. Haastateltavat A ja C näkivät, että matka-

ketju ei saisi olla epäkäytännöllinen, jollaiseksi se saattaa muodostua, kun ostel-

laan matkan eri osia monelta eri matkanmyyjältä ja jossa kaikilla on eri tapa käsi-

tellä matkustajaa. Ihanteellista olisi, jos yksi matkadokumentti sisältäisi kaiken. 

Lippuja ja kuitteja ei saisi olla monenlaisia eikä henkilöllisyyttä tarvitsisi todeta 

moneen otteeseen matkaketjun aikana. Haastateltava A kertoi, että esimerkiksi 

kehärata rakennettiin palvelemaan Helsingin alueella lentoasemaa, tavallaan siinä 

on matkaketju, vaikka muita lippuja ei voi ostaa samasta palvelusta. Matkan tiedot 

pitäisi olla esimerkiksi puhelinsovelluksessa, josta esimerkiksi junan konduktööri 

lukisi lipun. Kaikista muista matkan kosketuspisteistä mentäisiin läpi myös samal-

la systeemillä. Haastateltava A huomautti, että tämä vaatii älypuhelimen käytön 

osaamista ja täytyy miettiä, miten palvelu hoidetaan, jos matkustajalla ei ole kaik-

kia digitalisaation vaatimia käyttötaitoja. Haastateltava C totesi, että matkustajan 

identiteetti täytyisi matkoja ostaessa saada keskitetyksi niin, että se voi siirtyä 

matkanmyyjältä toiselle ja myydä tietty määrä lippuja tai osia siitä kokonaismat-

kaan. Tunnistautuminen tapahtuisi esimerkiksi kasvojentunnistuksella tai yhdellä 

varauskoodilla ja sillä saisi ostettua seuraavan etapin ilman, että jokaisesta osako-

konaisuudesta tulisi omia koodeja ja lippuja. 

”Lähtökohtaisesti matkaketjun pitäisi olla mahdollisimman helppo, jotta 

se tulee toimimaan. Hintakaan ei välttämättä ole ratkaiseva tekijä, jos se 

vaan on matkustajalle helppo.” (Haastateltava A.)  

Matkaketjuihin voidaan lisätä myös palveluita, kuten matkatavaroiden sisään kir-

jaus jo ennen lentokentälle tuloa. Haastateltava A näki, että matkaketjuja pitäisi-

kin hyödyntää juuri niin, että matkustaja ei ole sidottu matkatavaroihinsa. Reaali-

aikaisen matkatavaranseurannan kehittymisestä saadaan tähän hyötyä. Lähtöselvi-

tyksen matkatavaroille voisi tehdä juna-asemalla tai missä tahansa muualla. Lau-

kut menisivät omaa reittiään tiettyjen tahojen niistä huolehtiessa ja odottaisivat 

määränpäässä hihnalla. Ongelmana on saada matkatavaroiden kuljetukset turvalli-

suus aukottomaksi koko ketjun matkalta, koska lentoliikenteen regulaatio vaatii 
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tämän. Vaikka aukottomuuden takaaminen onnistuisikin, toiseksi ongelmaksi tu-

lee kuljetusten kustannukset.  

”Monesti se kriittinen massa Suomen turistimääristä puuttuu, jotta ne al-

kaisivat kannattamaan, vaikka matkatavaroiden etäselvityksiä on pilotoitu 

ja tehtykin. Lapin sesonkiasemat saattaisivat olla talvella kannattavia in-

vestointeja, mutta kuljetusten volyymi pitäisi olla hyvä kuljetusten suojaa-

misen lisäksi. Hotellien auloihin ei kovin helposti rakenneta matkatavara-

automaatteja, ellei se ole täysin suljettu järjestelmä ja hotellin virkailijal-

lekin täytyy saada lentoyhtiöltä lupa ja koulutus laukun lähtöselvittämi-

seen, vaikka se olisi puoliksikin automatisoitu. Turvallisuus on iso osa sitä 

ja järjestelmätkin täytyy ottaa huomioon. Myös jos hotellin henkilökunnan 

vaihtuvuus on kova, niin kustannukset nousevat, jotta siitä pystytään vas-

taamaan, vaikka tämä palvelu olisi hotellinkin kilpailuetu.” (Haastatelta-

va C.) 

Joukkoliikenneyhteyksien toimivuutta lentoasemille haastateltavat eivät nähneet 

kovin laajamittaisina tällä hetkellä. Kaikki haastateltavat olivat tietoisia erilaisista 

matkaketjuhankkeista Suomessa. Tällainen hanke on esimerkiksi Seinäjoelta toi-

minut kutsuohjattu liikenne Vaasan lentokentälle, joka tarkoittaa ajoa tilausten 

perusteella. Erilaisia pilotteja on käynnissä tälläkin hetkellä, jossa yhdellä matka-

lipulla yhdistetään esimerkiksi tällaista kutsuliikennettä ja bussiliikennettä. Lii-

kenneviraston joukkoliikenneyhteyksien analyysissä (2013, 85) todetaankin mat-

kustajavirtojen olevan hyvin pieniä eikä säännöllisten bussiyhteyksien järjestämi-

nen olisi yrittäjän näkökulmasta kannattavaa. Kutsuohjattu liikenne onkin parempi 

vaihtoehto lentoasemille, jolloin voidaan huomioida lentoaikataulut ja asiakkaiden 

tarpeet. 

Haastateltavat näkivät kauempaa tulevan julkisen liikenteen yhdistämisen lento-

asemiin riippuvan paljon kentän matkustajavolyymeista ja kuinka monen ihmisen 

saavutettavissa lentoasema on. Lentoyhtiötkin ovat kiinnostuneita tästä ja ensim-

mäisiä kysymyksiä onkin, että minkälainen julkinen liikenne lentoasemalle on. 

Hyvät julkisen liikenteen yhteydet parantaisivat saavutettavuutta. Haastateltava A 
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totesi, että harvaan asutuilla alueilla kulkeminen kuitenkin perustuu Suomessa yk-

sityisautoiluun, joten monelle verkoston lentoasemalle julkisen liikenteen yhtey-

det ovat todella huonot. Liikenteen pitäisi olla tuettua, koska volyymit eivät vain 

riitä. Matkaketjujen kehittämisen vaarana pelkästään isoimpien lentoasemien 

kautta nähtiin pienempien kenttien näivettyminen. Isoimpien kenttien paremmat 

yhteydet ja ehkä halvemmat hinnat saattaisivat syödä käytännössä loputkin pien-

ten lentoasemien matkustajista, haastateltava A ja C arvelivat.  

Paikallinen keskustabussiliikenne käy varsinkin verkoston suurimmilla lentoase-

milla säännöllisesti useita kertoja päivässä. Liikenneviraston joukkoliikenneyh-

teyksien analyysissä (2013, 84) on todettu, että joillakin lentoasemilla bussien 

vuorovälit ovat pitkät ja aikataulut sellaisia, että bussi saattaa lähteä liian aikaisin 

lennon laskeutumisesta, jolloin matkustajat eivät edes ehdi kyytiin. Haastateltava 

B totesi sen lisäksi bussien käyvän usein sellaisiinkin aikoihin, kun lentoja ei edes 

ole, niin tämän suhteen yhteistyötä voisi tehdä enemmän. Haastateltava B näki 

paikallisliikenteen olevan toisaalta kankeaa, eivätkä voi todennäköisesti muuttaa 

reittejään muutaman kuukauden välein.  

5.5 Etälennonjohdon edut ja haasteet 

Etälennonjohtoa on otettu käyttöön jo Ruotsissa ja myös Suomessa suunnitellaan 

kokeiltavaksi sitä, mutta kokeilukenttiä ei ole vielä päätetty. Etälennonjohdon 

konseptin todetaan olevan alkuvaiheessa ja monta asiaa on ratkottava ennen lin-

jausta. Markkinoiden ja järjestelmien kehittymistä seurataan ja ovatko konseptit 

ylipäätään sellaisia, joita Suomessa halutaan hyödyntää. Maailmalla käsitys palve-

lusta saattaa olla hyvinkin erilainen kuin Suomessa sääolojen osalta voisi olla. 

Haastateltava A toteaa, että halutaan myös nähdä järjestelmätason maailmanlaa-

juista kehittymistä ja kuinka pitkälle se voidaan viedä. Ruotsia lukuun ottamatta 

etälennonjohtotoiminta on kokeiluvaiheessa vasta muuallakin maailmassa. Aja-

tuksena joka paikassa on kustannussäästöt, vaikka lennonjohto on kallis järjestel-

mäpalvelu joka tapauksessa. Suomalaiset eivät ole isoissa kehitysprojekteissa mu-

kana, mutta ANS Finland on tehnyt omia simulaatioitaan ja niitä nimenomaan tar-

vitaan lisää sääolosuhteiden takia.  
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”Lumiolosuhteissa on aivan erilaista toimia vaikkapa Etelä-Eurooppaan 

verrattuna, kun oleellisena kapasiteetinsyöjänä on esimerkiksi lumen ja 

kiitoradan kitka-arvojen miettiminen sekä maaliikenteen valvominen. Näi-

tä haasteita joudutaan miettimään.” (Haastateltava A.) 

Haastateltava C katsoi haasteena myös olevan tietoliikenneyhteyksien varmista-

minen. Tietoliikenneteknologia tosin kehittyy koko ajan ja esimerkiksi tuleva 5G-

tekniikka tekisi tiedonsiirto-ongelmasta varmemman, jos fyysinen yhteys pettää. 

Tehokkailla datapaketoinneilla saataisiin muillakin verkoilla luultavasti minimi 

hoidettua. 

Haastateltava A kertoi lennonvarmistuskulujen olevan isot ja olivat jo silloin, kun 

se oli omaa liiketoimintaa Finavian sisällä. Nyt palveluosuus ostetaan ANS Fin-

land Oy:ltä. Haastateltava A kertoi, että yhtiöittämisen yhteydessä Finavialle jäi 

kentille kuitenkin lennonjohtotoiminnan paikallinen infrastruktuuri, joka on kallis-

ta, jos sitä joudutaan uusimaan. Etälennonjohdon myötä saataisiin säästöjä, mitä 

vanhempi infrastruktuuri maakunnissa on. Osa on uusittu, mutta tosi vanhojakin 

on. Maakunnissa on myös tosi matalalle sijoitettuja lennonjohtorakennuksia, joka 

heikentää näkymiä ja uuden tornin sijoittaminen parempaan paikkaan nostaisi 

kustannuksia joka tapauksessa. Haastateltava A totesi perinteisenkin lennonjohto-

rakennuksen rakentamisen olevan kokonaisuutenaan aina miljoonien investointi. 

Vanhojen tornien korkeita korjauskustannuksia pyritään siis vähentämään etälen-

nonjohtokonseptilla, mutta toinen merkittävä osuus on kustannussäästöjen hake-

minen resurssien keskittämisellä.  

”Etälennonjohdon konseptin ajatushan on se, että yksittäinen lennonjohta-

ja pystyy antamaan palvelua usealle kentälle saman aikaisesti. Silloin sitä 

resurssia pystytään varata niin, että tyhjiä tunteja tulisi mahdollisimman 

vähän. Tällä hetkellähän jokaisessa lennonjohdossa on vähintään se yksi 

henkilö ja tarvitaanko sitten jokaiselle vähäisen lentoliikenteen kentälle 

yhtä konetta varten erikseen lennonjohtajaa vai ei.” (Haastateltava A.) 

Teoriaosuuden lähteissä mainittiin Suomessa olevan paljon pieniä kenttiä, joiden 

aukiolo on rajattu henkilöstösyistä ja etävalvottuna kenttä saataisiin nopeasti auki 
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myös esimerkiksi hätälaskeutumistarkoituksessa. Haastateltava A näki, että henki-

löstöresurssien mahdollisesta pienentämisestä huolimatta palvelusta kuitenkin 

maksetaan ja se taas perustuu palveluntarjoajan kuluihin.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Lentoliikenne on suuren digitalisaation muutoksen keskellä, jossa lentoasemat 

ovat tärkeässä roolissa. Moneen muuhun alaan verrattuna lisähaasteena niillä on 

saada teknologiat kohtaamaan matkustajan kulun kanssa ja samalla vastata lento-

jen turvallisesta liikkumisesta aikataulujen mukaan. Tutkimuksessa selvisi, että 

digitalisaation kehitys kulkee Suomen lentoliikenteessä vastaavanlaisesti, kuin 

maailmallakin ja siihen ollaan selvästi tartuttu. Suomi on kuitenkin pieni maa, jos-

sa digitalisaation kehitys näkyy Helsinki-Vantaalla ainoana suuren luokan lento-

asemana luonnollisesti eniten. Finavia on kuitenkin sitoutunut kehittämään kaik-

kia verkoston lentoasemia, joihin onkin viime vuosina investoitu useita satoja mil-

joonia euroja peruskorjauksiin ja laajentamisiin sekä matkustajakokemuksen pa-

rantamiseen. Tämä näkyy myös automaation lisäämisenä, kuten Finavian strate-

giastakin ilmenee.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että automaatio ja itsepalvelu ei tule ulottumaan täysi-

määräisenä kaikille asemille. Lentojen määrä ja matkustajavolyymit ovat monilla 

verkoston pienimmillä asemilla niin ohuita, että automaation ja itsepalvelun voi-

makas lisääminen ei toisi lisäarvoa hyötyihin ja kustannuksiin nähden. Monilla 

verkoston suurimmilla eli 200 000 - 400 000 vuosimatkustajan asemilla sekä kah-

della vilkkaimmilla eli Oulun ja Rovaniemen asemilla automaatiota ja itsepalve-

lua on ollut ennestäänkin käytössä jo vuosia perinteisen palvelun rinnalla. Näillä 

asemilla volyymit ovat jo sellaisia, joihin digitalisaatio vaikuttaa laajemmin ja sii-

tä on hyötyä.  

Matkustajien sujuvaa kulkemista lentoasemilla halutaan parantaa maailmanlaajui-

sesti. Finavialla on myös tavoitteena helpottaa matkustajien elämää vähentämällä 

pakollisissa prosesseissa viettämisen aikaa. Tutkimuksessa selvisi, että matkusta-

jien nopea siirtäminen automaation avulla lähtöselvitysalueelta lähtöporttialueelle 

ei tuo varsinkaan pienimpien asemien kohdalla välttämättä suurta lisäarvoa. Pul-

lonkaulaksi saattaa silloin muodostua turvatarkastus, joka kerää ruuhka-aikoina 

jonoja nykyiselläänkin, mutta myös tilanpuute voi aiheuttaa rajoituksia, jos mat-

kustajat pakkautuvat viimeiselle pisteelle. Lähtöporttialueella odottelu ei ole kai-
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kille mieliksi ja useilla pienimmillä asemilla ei odotusalueella ole välttämättä 

kahvilaakaan tai ostosmahdollisuuksia, jossa matkustaja saisi viettää mielekästä 

aikaa. Vilkkaimmilla asemilla, joissa kahviloita ja ostosmahdollisuuksiakin on, 

hyötyvät matkustajat ja lentoasema tietenkin enemmän. 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että kaiken digitalisointiin ja automatisointiin ei edes py-

ritä. Yhdeksi ongelmaksi tulisi tekniikan mahdollinen pettäminen, jolloin aseman 

liikenne saattaisi seisahtua huoltoavun tai varaosien odottelun ajaksi. Tekniikka ei 

ole laitteissa vielä niin varmaa, että niihin voitaisiin kokonaan luottaa. Matkusta-

jille halutaan antaa hyvää palvelua Finavian palvelulupauksen mukaisesti kaikissa 

muodoissaan ja huomioidaan myös, että kaikilla väestössä ei ole saman tasoiset 

digitalisaation käyttötaidot. Toiminta on asiakaslähtöistä ja matkustajille halutaan 

tarjota vaihtoehto myös itsepalvelun muodossa.  

Tuloksista selvisi, että digitalisaatio ei tarkoita suoraan työntekijämäärien vähe-

nemistä lentoasemilla, koska toimintaa ei voida laskea täysin automaation varaan. 

Asiakaspalvelutyötä tekevien työ vapautuu automaation myötä enemmän neuvo-

vaan ja auttavaan suuntaan. Lentoliikennettä ohjaa erilaiset säädökset, josta seuraa 

erilaisia asiakaspalvelutilanteita matkustajien tarvitessa apua ja neuvoa monenlai-

sissa kysymyksissä. Tutkimuksessa vähemmälle huomiolle jäänyt lentokoneiden 

ympärillä toimiva maapalvelutoiminta on myös työvaiheiltaan melko mekaanista 

ja fyysistä, jota on vaikea digitalisoida niin, että ihmisen tarve tulisi huomattavasti 

vähenemään. Työvaiheissa tarvitaan paljon ihmisen tekemää päätöksentekoa ja 

lentoliikenteen regulaation vaatimaa turvallisuuden toteutumista. Digitalisaatio ja 

automaatio lentoasemalla helpottaa siis työvaiheiden joitakin osa-alueita, mutta ei 

poista ihmisen tarvetta olla mukana. Pienillä lentoasemilla toimivat organisaatiot 

ovat jo nykyiselläänkin tehokkaita ja melko kapeita. Moniosaajuusmalli on käy-

tössä esimerkiksi maapalvelutoiminnassa sekä lentoasemien kunnossapidoissa. 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että resurssien lisäämisen tarvetta pyritään kuitenkin hil-

litsemään, jos esimerkiksi lentojen määrän kasvun tuomaa lisätyömäärää pysty-

tään helpottamaan digitalisaation avulla.  



 

 

66 

Tuloksista selvisi, että maakuntalentoasemien tappiollisuutta ei ratkaista digitali-

saation avulla. Kannattavuuden parantamista mietittiin esimerkiksi saamalla mat-

kustajat automaation avulla hieman nopeammin odotusalueelle, jossa matkustaja 

lisääntyneen ajan vuoksi käyttäisi mahdollisesti enemmän rahaa palveluihin. Tä-

hän toki pyritäänkin sellaisilla asemilla, joissa palveluja on ja se hyödyttää palve-

luyrittäjiäkin, mutta tämä ei vielä riitä saamaan pienimpiä asemia voitolliseksi. 

Tässäkin rajoittavana tekijänä on Suomen ohuet matkustajavolyymit sekä myös 

rajoitettu pääsy ulkopuolisilta turvatarkastuksen jälkeiselle odotusalueelle. Maa-

kuntalentoasemat eivät ole myöskään niin sanottuja vaihtoasemia suurien lento-

asemien tapaan, jossa matkustaja saattaa viettää tuntikausiakin odotellessaan jat-

kolentoaan käyttäen siinä ohessa erilaisia palveluja.  

Tutkimuksessa selvisi, että johtamisjärjestelmät ja organisaatiokulttuuri on koke-

nut muutoksia viime vuosien aikana. Haastatteluissa ilmeni, että vanha liikelaitos-

historia hieman vaikuttaa kulttuurissa, mutta johtamisjärjestelmää ja organisaatioi-

ta on viime vuosina muutettu moderniin suuntaan selvästi. Digitalisaation muu-

toksia ei ole myöskään laitettu vain tiettyjen osastojen harteille, vaan kehittämi-

seen ja toimintaan pyritään saamaan kaikki organisaatiot mukaan. Finaviaan on 

myös perustettu Digi PMO yksikkö, joka muiden yksiköiden kanssa auttaa toteut-

tamaan kehitystä. Nämä kehitykset ovat linjassa myös digitalisaation kirjallisuus-

lähteiden kanssa ja kertovat halusta kehittyä muutosta haluavan yrityksen tapaan. 

Muutos halutaan tuoda myös henkilöstöä huomioiden, ettei sitä voi toteuttaa pel-

kästään tuomalla uusia laitteita ja todeta, että koittakaa pärjätä.  

Matkaketjujen kehityksestä voidaan todeta, että siinä ollaan alkuvaiheessa vielä. 

Joukkoliikenteen yhdistäminen lentoasemiin on vaikea saada kannattavaksi ja len-

tojen vaihtuvat aikataulut ja viivästykset tuottaisivat haasteita. Myös paikallislii-

kenne kaupunkien keskustasta ei osu lentojen kanssa aina kohdilleen, mutta pai-

kallisliikenteen reittien aikatauluja ei toisaalta suunnitella pelkästään lentoaseman 

vuoksi. Kauempaa maakunnasta tuleville kutsuliikenne vaikuttaa hyvältä kehityk-

sen avaukselta, koska säännöllistä liikennöintiä on vaikea saada kannattavaksi. 

Suomessa suunnitellaan myös niin sanotun Lentoradan käyttöönottoa, joka palve-

lisi lähinnä eteläisen Suomen nopeampia junayhteyksiä Helsinki-Vantaalle. Tämä 
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on kallis projekti, mutta tämän suunnittelua on tärkeä seurata. Toteutuessaan han-

ke olisi jo hyvin moderni matkaketju. Tutkimuksessa tuli ilmi, että tämän kaltai-

nen junaliikenne voisi eteläisimmiltä kentiltä alkaa siirtämään matkustajia juniin, 

joka saattaisi vaikuttaa ainakin kotimaan lentojen määrään.  

Tutkimuksessa tuli ilmi, että matkaketjujen ostaminen yhdestä palvelusta tulisi 

saada yksinkertaiseksi. Palveluja ei tällä hetkellä Suomessa ole, josta kokonaisen 

matkaketjun voi ostaa, mutta tehokas identiteetin tunnistautuminen siihen kyllä 

vaadittaisiin, jotta sen saisi helpoksi. Matkatavaroiden etäselvittämisestä vaikut-

taisi tulevan jopa heikoin lenkki ketjussa, koska kuljetukset täytyvät saada turva-

tuksi lentoliikenteen regulaation vuoksi. Kuljetusten kustannukset täytyvät myös 

tällaisessa palvelussa nousta korkeaksi, jos niitä ajetaan usein ja monista eri etä-

pisteistä. Tässä on mietittävää vielä. 

Etälennonjohdon käyttöönotto on Suomessa alkuvaiheessa. Käyttöönotossa vai-

kuttaa olevan etuja resurssien keskittämisen muodossa sekä vanhojen lennonjoh-

torakennusten mahdollisesta uusimatta jättämisestä. Tulosten perusteella haasteita 

tulee Suomen haasteellisten talviolosuhteiden vuoksi, mutta Ruotsin ja Norjan 

etävalvottujen kenttien käyttöönottoa varmasti kannattaa seurata ja minkälaisia 

etuja ja haasteita heillä tulee. Suomessa asiaa pohditaan ministeriötasollakin, joten 

lähiaikoina todennäköisesti selviää, kuinka asiassa edetään. 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Reliaabelius ja validius ovat käsitteitä, joita käytetään tutkimuksen luotettavuuden 

arvioimiseen. Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja kykyä tuot-

taa luotettavia tuloksia. Reliaabelius voidaan todeta esimerkiksi kahden arvioijan 

päästessä samankaltaiseen tulokseen eri tutkimuskerroilla, jolloin tulosta voidaan 

pitää reliaabelina. Tutkimuksen pätevyyttä voidaan arvioida validiteetilla. Sillä 

tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on ollut pyrkimyksenä-

kin mitata. Reliabiliteetti ja validiteetti yhdistetään enemmän kvantitatiiviseen eli 

määrälliseen tutkimukseen. Jokaisen tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tuli-

si kuitenkin jollakin lailla arvioida ja myös kvalitatiivista tutkimusta voidaan arvi-

oida niiden näkökulmista. Laadullisen tutkimuksen keskiössä ovat henkilöiden, 
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paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Validiteetti saavutetaan kuvauksen ja selitys-

ten ja tulkintojen yhteensopivuudella. Tutkimuksen luotettavuutta nostetaan niin, 

että tutkija selittää tarkasti vaiheet tutkimuksen toteuttamisesta. (Hirsjärvi ym. 

2013, 231-232.) 

Tässä tutkimuksessa on käytetty runsaasti eri lähteitä elektronisista julkaisuista ja 

kirjallisuudesta. Käytetyt lähteet ovat ajantasaisia ja asianmukaisia. Digitalisaati-

on teoriaan liittyvää kirjallisuutta voidaan pitää luotettavana, koska se on suoraan 

yritysten muutoksiin liittyvää ja pääosin yritysjohdolle suunnattua sekä alan asian-

tuntijoiden kirjoittamia. Lentoliikenteeseen käytettyjä julkaisuja, selvityksiä ja 

suosituksia voidaan pitää pätevinä, koska ne ovat alan asiantuntijoiden tekemiä, 

ajankohtaisia ja käytännönläheisiä.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa on tutkija itsessään merkittävässä roo-

lissa. Luotettavuutta on parannettu kuvailemalla haastateltavat asiantuntijat ja 

haastattelut sekä vaiheita tarkasti kuvailemalla. Tutkimus toteutettiin teemahaas-

tatteluna, jossa henkilökohtainen keskustelutilanne mahdollisti aiheiden tarkenta-

misen ja näin riski väärinymmärrykseen pieneni. Haastattelut olivat kiireettömiä 

ja nauhoitukset laadukkaita. Keskusteluissa käytetty toimialan sanasto ja puhekieli 

oli tutkijan ymmärrettävissä oman työkokemuksen avulla, joten vastausten käsit-

tely myöhemmin oli vaivattomampaa. Haastattelurungon luotettavuutta lisäsi se, 

että sen luomisessa käytettiin digitalisaation kirjallisuutta ja ulkomaisia selvityksiä 

ajankohtaisesta ilmiöstä. Teemat olivat myös yhteydessä tutkimuskysymyksiin. 

Tutkittava aihe on laaja ja toimiala kapea, joten parhaaksi aineistonhankintatavak-

si pidetään haastattelua. Sillä on mahdollista saada perusteltua tietoa. Tässä tutki-

muksessa reliabiliteetin ja validiteetin voidaan nähdä toteutuneen näillä edellytyk-

sillä. 

6.2 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kokonaiskuvaa digitalisaation vai-

kutuksista lentoliikenteessä, joka osoittautui melko laajaksi aiheeksi. Tutkimuksen 

aihe on edelleen kuitenkin ajankohtainen ja jatkotutkimuksia voi tehdä. Digitali-

saation alueita ja matkustajakokemusta voitaisiin tutkia myös omina aihealueinaan 
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ja näin pääsisi pureutumaan vieläkin syvemmälle. Haasteita ja mahdollisuuksiakin 

olisi mahdollista tutkia erikseen. Matkaketjujen kehittymistä ja vaikutuksia olla 

mielenkiintoista tutkia omana aiheenaan kuten myös digitalisaation vaikutuksia 

lennonvarmistustoimintaan. Datan käyttö tuo tulevaisuudessa erilaisia haasteita ja 

muutoksia sekä myös kehittyvien teknologioiden, kuten tekoälyn ja biometriikan 

hyödyntäminen, jotka ovat seuraavassa aallossa tulossa lentoliikenteeseen, tullaan 

varmasti tutkimaan lisää. 
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LIITE 1. 

HAASTATTELURUNKO 

Haastateltavan taustatiedot 

Rooli/Asema organisaatiossa 

 

1. Miten koet digitalisaation etenemisen nyt ja mitä mahdollisuuksia koette sen 

tuovan lentoasemille? 

• Hyödyntäminen matkustajan kulussa ja palvelussa 

• Itsepalvelu ja automaatio 

• Matkustajakokemus 

• Reaaliaikainen matkatavaranseuranta 

 

2. Kuinka tulevaisuudenvalmiita kentät ovat, kun liiketoiminnassa tulee erilaisia 

mahdollisuuksia digitalisaation myötä? 

• Kenttien vaihtelevuus ja tavoitteet 

• Bisnes lentokentillä ja sen ympäristössä 

• Pienikokoisuuden edut 

• Pienten kenttien taloudellinen tilanne 
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3. Minkälaisen yrityskulttuurin yritysjohdon tulisi mielestäsi luoda ja miten hyvin 

yritykseni johtamisjärjestelmä ja kulttuuri vastaavat digitalisaation vaatimuksiin? 

Millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on 

• Työntekijöihin  

• Asiakkaisiin 

• Prosesseihin 

 

4. Mitä haasteita digitalisaatio mielestäsi tuo lentoasemille? 

• Uhkiin varautuminen 

• Matkustajadatan kerääminen ja jakaminen 

 

5. Mikä on eri liikennemuotojen yhdistämisen lentokenttiin tilanne nyt ja miten 

näkisit sujuvien matkaketjujen ja lippujärjestelmien kehityksen tulevaisuudessa? 

 

6. Etälennonjohdon käyttöönoton hyödyt ja haasteet? 


