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1 JOHDANTO 

1.1 Kehittämishankkeen tausta 

Finnair Oyj:n harjoittamaa lentotoimintaa kutsutaan virallisesti kaupalliseksi ilmakulje-

tukseksi. Kaupallista ilmakuljetusta sääntelevät kansainväliset viranomaisvaatimukset, joi-

den mukaan toimintaa saa harjoittaa ainoastaan kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 

myöntämän lentotoimintaluvan nojalla (Traficom 2019a). Lentotoimintaluvan saamisen ja 

voimassapitämisen ehtona on, että jokainen lento suunnitellaan ja toteutetaan lentotoimin-

nan harjoittajan eli lentoyhtiön laatiman toimintakäsikirjan menetelmiä ja ohjeita noudat-

taen (Komission asetus (EU) N:o 965/2012). Finnairin (jäljempänä yhtiö) toiminta on vii-

meisten vuosien aikana laajentunut merkittävästi. Lisäksi lentotoimintaa sääntelevät viran-

omaisvaatimukset päivittyvät usein. Näiden muutosten seurauksena myös yhtiön toiminta-

käsikirjan sisältöä päivitetään jatkuvasti. 

Toimintakäsikirja on yksi lentotoimintaluvan ehdoista ja samalla osa suurempaa vaatimus-

tenmukaisuuden valvontajärjestelmää, jolla lentotoiminnan harjoittaja osoittaa täyttävänsä 

alan viimeisimmät vaatimukset. Toimintakäsikirja koostuu neljästä osasta: A, B, C ja D. 

Toimintakäsikirjan yleisen osan (jäljempänä A osa) tulee vastata mahdollisimman tarkasti 

harjoitettavaa lentotoimintaa. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012.) Toimintakäsikirjan A 

osalla on merkittävä rooli lentoyhtiön operatiivisessa toiminnassa. Vaikka yhtiön toiminta-

käsikirja sisältää jo nykyisellään kaikki lentotoiminnan harjoittamiseen edellytettävät tiedot, 

vaatii sen sisältö jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Yhtiön toiminnan jatkaessa laajen-

tumistaan toimintakäsikirjaan tehtävät muutokset ja lisäykset vaativat osakseen enemmän 

huomiota ja uudenlaisia johtamiskäytäntöjä. Toimintakäsikirjan luettavuus ja käytettävyys 

on säilytettävä vaaditulla tasolla, muutosten keskellä, myös tulevina vuosina. 

Hyödynnän kehittämishankkeessa aiempaa työhistoriaani ilmailun tarkastajan tehtävissä 

silloisen toimivaltaisen viranomaisen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palveluksessa 

sekä kokemustani perämiehen tehtävistä nykyisen työnantajani ja kehittämishankeen toi-

meksiantajan Finnair Oyj:n palveluksessa. Alun perin idea kehittämishankkeesta ja sen 

tarpeellisuudesta syntyi jo vuonna 2014 työskennellessäni lentotoiminnan tarkastajana ai-

kana, jolloin lentoyhtiöt päivittivät toimintansa vastaamaan Euroopan lentoturvallisuusvi-

rasto EASA:n laatimia lentotoimintaa säänteleviä vaatimuksia. Kiinnostukseni johtamisen 

ja esimiestyön merkityksestä työntekijöiden motivoinnissa noudattaa ennalta sovittuja me-

netelmiä on vahvistunut Lahden ammattikorkeakoulussa käymieni opintojen (ylempi AMK) 

myötä. Yksittäisen työntekijän, lentäjän, vastuu oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja ke-

hittämistä on konkretisoitunut osaltani lentäjän työn kautta. 
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1.2 Kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta kehittää lentotoimin-

nan harjoittajalta edellytettävän toimintakäsikirjan yleisen osan (A osa) muotoa ja sisältöä 

helposti lähestyttävämpään ja ymmärrettävämpään suuntaan. Lisäksi tarkoituksena on ke-

hittää toimintakäsikirjaan liittyviä johtamiskäytäntöjä, korostaen käsikirjaan tehtyjen päivi-

tysten hyvän tuntemisen merkitystä osana yhdenmukaista ja turvallista lentotoimintaa. 

Tavoitteena on laatia kehittämisehdotukset keinoista, joilla yhtiö voi merkityksellistää toi-

mintakäsikirjan A osaa sekä sen päivityksistä julkaistavia tiedotteita. Lisäksi tavoitteena on 

laatia kehittämisehdotukset johtamiskäytännöistä, joilla lentotoimintaosaston esimiehet 

voivat kannustaa ja valmentaa lentäjiä seuraamaan ja sisäistämään toimintakäsikirjan päi-

vityksistä julkaistavat tiedotteet osana ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. 

1.3 Tutkimuskysymykset, rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

Kehittämishankkeen tutkimuskysymys ja apukysymykset ovat 

• Kuinka lentotoiminnan harjoittajalta edellytettävän toimintakäsikirjan yleisen osan 

(A osa) merkitystä lentotoiminnan operatiivisessa johtamisessa voidaan korostaa? 

o Millainen toimintakäsikirjan muoto ja sisältö parhaiten tukee lentäjän työssä 

tarvittavien tietojen käytettävyyttä? 

o Kuinka yhtiö voi kannustaa, valmentaa ja varmistaa, että lentäjät seuraavat 

toimintakäsikirjaan tehtyjä päivityksiä? 

o Millainen vastuu lentäjällä on toimintakäsikirjaan tehtyjen päivitysten seu-

raamisesta ja sisäistämisestä? 

Kehittämishankkeen tietoperusta muodostuu Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n 

laatimien keskeisten kaupallista ilmakuljetusta sääntelevien vaatimusten ja niihin liittyvän 

säädösrakenteen esittelystä. Tietoperustassa nämä vaatimukset on kuvattu tarkkuudella, 

joka auttaa lukijaa ymmärtämään perustelut toimintakäsikirjan olemassa ololle sekä näke-

mään vaatimusten asettamat rajat, joiden puitteissa tämä kehittämishanke ja toimintakäsi-

kirjan uudistaminen voidaan toteuttaa. 

Tietoperustan lukuihin 2.2.1 Säädösrakenne, 2.2.2 Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuu-

det ja 2.2.3 Vaatimustenmukaisuuden valvonta liittyvät tarkemmat tiedot toimintakäsikirjan 

taustalla olevista vaatimuksista, lentotoiminnan harjoittajan velvollisuuksista sekä vaati-

mustenmukaisuuden valvonnasta on esitetty tämän työn liitteessä 1. Liitteen 1 luettavuu-

den lisäämiseksi, sen otsikoiden numerointi noudattaa tämän työn otsikoiden numerointia.  
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Tietoperustassa toimintakäsikirjan sisältövaatimuksia tarkastellaan viranomaisvaatimusten 

lisäksi kaupallisen lentoliikenteen murroksen sekä inhimillisten tekijöiden (Human Factors) 

näkökulmasta. Inhimilliset tekijät kuvaavat ihmisen vuorovaikutusta ympärillä oleviin käy-

täntöihin, määräyksiin, teknisiin laitteisiin, ympäristöön sekä toisiin ihmisiin, ja ovat aina 

läsnä lentoturvallisuuteen liittyviä menetelmiä tarkasteltaessa (Skybrary 2016). 

Toinen tietoperustan osuus sisältää johtamisen teoriaa kyvykkyyden ja tulevaisuuden joh-

tamisesta. Johtamisella on merkittävä rooli motivoitaessa lentäjiä seuraamaan ja sisäistä-

mään toimintakäsikirjaan tehtyjä päivityksiä. Lentäjien hallussa oleva käsikirjaan liittyvä 

tietämys on osa yksilöllistä ja yhteisöllistä (organisaation) inhimillistä pääomaa. Tietope-

rustassa kuvataan myös itsensä johtamiseen sekä yksilön sisäiseen motivaatioon vaikut-

tavia tekijöitä. Merkityksellistämiseen liittyen tietoperusta sisältää aiheita työn merkityksel-

lisyydestä, organisaatiokulttuurista sekä uudistuvasta ja oppivasta organisaatiosta. 

Kuviosta 1 käy ilmi tutkimuskysymysten yhteys kehittämishankkeen teoreettiseen viiteke-

hykseen. Niiltä osin, kun lähdeviittauksiin ei ole muuta merkitty, tämän työn tekstit perus-

tuvat tutkijan omaan substanssiosaamiseen.

 

KUVIO 1. Tutkimuskysymysten yhteys teoreettiseen viitekehykseen 

1.4 Työn rakenne 

Työ koostuu viidestä pääluvusta: johdannosta, kehittämishankkeen tietoperustasta, kehit-

tämishankkeen toteuttamisesta, tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksista sekä johtopää-

töksistä ja pohdinnasta, ja sisältää kehittämisehdotukset yhtiölle. Johdantoa seuraa työn 

toinen luku kehittämishankkeen tietoperusta. 
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Tietoperusta alkaa Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n tehtävien ja keskeisten kau-

pallista ilmakuljetusta sääntelevien, toimintakäsikirjan A osan taustalla olevien, vaatimus-

ten esittelyllä. Johtamista käsittelevässä luvussa keskitytään kyvykkyyden johtamiseen, 

kannustavaan ja valmentavaan esimiestyöhön sekä tulevaisuuden johtamiseen. Tietope-

rustassa sivutaan myös inhimillisten tekijöiden ja lentäjien itsensä johtamisen ja sisäisen 

motivaation merkitystä osana lentäjän työssä vaadittavan ammattitaidon ylläpitämistä ja 

kehittämistä. Merkityksellistämistä ja työn merkityksellisyyttä havainnollistetaan uudistu-

van ja oppivan organisaation kautta. 

Kolmannessa luvussa kuvataan kehittämishankkeen toteutus, mukaan lukien kohdeorga-

nisaation esittely, sekä kehittämishankkeen kuvaus ja eteneminen. Lisäksi luvussa esitel-

lään kehittämishankkeessa käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Kehittämishank-

keen aikana toimintakäsikirjan nykytilanne selvitetään lentäjille tehdyllä ryhmämuotoisella 

teemahaastattelulla. Yhtiön ja toimivaltaisen viranomaisten edustajien kanssa käytävän 

teemahaastattelun tarkoituksena on puolestaan varmistaa toimintakäsikirjaan liittyvien ke-

hitysideoiden vaatimustenmukaisuus. 

Neljännessä luvassa käsitellään tutkimus- ja kehittämishankkeen tulokset. Viidennessä 

luvussa esitetään toimintakäsikirjan taustalla olevien vaatimusten, aihetta käsittelevän tie-

toperustan, tutkijan substanssiosaamisen, lentäjille tehdyn haastattelun sekä yhtiön ja vi-

ranomaisen edustajien näkemysten perusteella laaditut kehittämisehdotukset: 

1. toimintakäsikirjan A osan muodon ja sisällön merkityksellistämisestä sekä käsikir-

jaan tehtyjen päivitysten tiedottamisesta, ja 

2. johtamiskäytännöistä, joilla lentotoimintaosaston esimiehet voivat kannustaa ja val-

mentaa lentäjiä seuraamaan ja sisäistämään käsikirjaan tehdyt päivitykset. 

Toimintakäsikirjan A osa on osa lentotoiminnan harjoittajalta edellytettävää hallintojärjes-

telmää ja sen sisältämät tekstit, toimintamenetelmät ja ohjeet ovat luottamuksellisia. Kehit-

tämishankkeen toimeksiantajan kanssa on erikseen sovittu, ettei tässä työssä julkaista yh-

tiön toimintakäsikirjan osia tai sen sisältämiä tekstejä. Tämän työn toimintakäsikirjan A 

osaa ja sen sisältöä kuvaavat tekstit ovat lainauksia viranomaisvaatimuksista.  

Koska yhtiön virallisena ohjaamokielenä käytetään sekä suomea että englantia, ja usein 

toimintakäsikirjasta tai siinä kuvatuista toimintamenetelmistä puhuttaessa viitataan myös 

englanninkielisiin termeihin ja käsitteisiin, sisältää myös tämä työ yleisimmin käytettyjen 

termien ja käsitteiden englanninkieliset vastineet sekä niiden lyhenteet. Nämä englannin-

kieliset termit ja lyhenteet on kuvattu niitä vastaavien suomenkielisten termien jälkeen, 

esimerkiksi miehistöyhteistyö (Crew Resource Management, CRM). 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TIETOPERUSTA 

2.1 Tietoperusta kokonaisuutena 

Kehittämishankeen tietoperusta on jaettu neljään osa-alueeseen, teemaan, jotka yhdisty-

vät merkityksellistämisen kautta yhdeksi suureksi toimintakäsikirja osana nykyaikaista joh-

tamisjärjestelmää -kokonaisuudeksi: 

1. toimintakäsikirjan sisällön kehittäminen: käsikirjan muodon, sisällön ja sisällön jär-

jestyksen vaikutus käsikirjan käytettävyyteen, huomioiden käsikirjan taustalla ole-

vat viranomaisvaatimukset ja inhimilliset tekijät 

2. johtaminen ja toimintakäsikirjan merkityksen korostaminen: päivitysten johtaminen 

ja viestiminen henkilöstölle, mukaan lukien päivitysten seuraamiseen, sisäistämi-

seen ja menetelmien noudattamiseen liittyvä kannustaminen ja valmentaminen 

3. lentäjän vastuu: toimintakäsikirjan päivitysten seuraaminen ja sisäistäminen osana 

lentäjän työssä vaadittavan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä, sisältäen 

ulkoisten (koulutukset ja tarkastukset) ja sisäisten (ammattiylpeys) motivaatioteki-

jöiden vaikutuksen ja itsensä johtamisen tärkeyden 

4. merkityksellistäminen: organisaation toiminnan monimuotoisuuden, organisaa-

tiokulttuurin ja työn merkityksellisyyden vaikutus työstä koettuun arvostuksen tun-

teeseen, ammattiylpeyteen ja osaamisen kehittämiseen. 

 

KUVIO 2. Tietoperusta kokonaisuutena 
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2.2 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, EASA 

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on Euroopan unionin virasto, jonka tehtävänä on 

turvallisuuden ja ympäristönsuojelun varmistaminen Euroopan lentoliikenteessä (Euroo-

pan unioni 2019b). Sen keskeisin tavoite on yhtenäisen ja korkean lentoturvallisuustason 

luominen ja ylläpitäminen koko EU:n alueella (Trafi julkaisuja 2017). EASA:lla on monia 

ilmailuun liittyviä tehtäviä, joista tämän kehittämishankkeen kannalta keskeisimpiä ovat 

sääntelyn yhdenmukaistaminen, ilmailun turvallisuusvalvonta sekä eurooppalaisten ja 

maailmanlaajuisten turvallisuusstandardien edistäminen. (Euroopan unioni 2019b.)  

EASA:n perustamisen myötä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, Suomessa 

1.1.2019 toimintansa aloittaneen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, toimivalta nor-

mien vahvistajana on suurelta osin siirtynyt Euroopan yhteisölle (Traficom 2019b; Trafin 

julkaisuja 2017). EU:n asetukset ovat sitovia säädöksiä ja niitä sovelletaan kaikilta osin 

sellaisenaan kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa (Euroopan unioni 2019a). 

2.2.1 Säädösrakenne 

EASA:n säädösrakenteessa kaikkein ylimpänä on sen kaikkia jäsenvaltioita suoraan si-

tova perusasetus (Basic Regulation), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

2018/1139. Perusasetuksen alta löytyvät täytäntöönpanosäännöt (Implementing Rules), 

jotka sisältävät yksityiskohtaisempia määräyksiä vaatimusten täyttämiseksi. Lentotoimin-

nan harjoittajia suoraan velvoittava lentotoiminta-asetus (Air Ops Regulation), komission 

asetus (EU) N:o 965/2012, on yksi näistä täytäntöönpanosäännöistä. (EASA 2019b.) 

 

KUVIO 3. Säädösrakenne (EASA 2019b) 
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Lentotoiminta-asetus sisältää lentotoimintaan liittyviä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia 

menettelyjä perusasetuksen mukaisesti (Komission asetus (EU) N:o 965/2012). Kaupalli-

seen ilmakuljetukseen edellytettävän toimintakäsikirjan A osan vaatimukset on esitetty 

lentotoiminta-asetuksessa. 

 

KUVIO 4. Säädösrakenteen sisältö 

Jokaista täytäntöönpanosäädöstä edeltää niin kutsuttu saateasetus (Cover Regulation), 

josta käy tarkemmin ilmi kunkin täytäntöönpanoasetuksen kohde ja soveltamisala, asetuk-

seen liittyvät määritelmät, mahdolliset poikkeukset ja asetuksen voimaantulon päivä-

määrä. (EASA 2019b.) 

Yksityiskohtaisten täytäntöönpanosääntöjen lisäksi EASA julkaisee vaatimusten täyttämi-

sen helpottamiseksi niin kutsutut hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi 

(Acceptable Means of Compliance, AMC) ja ohjemateriaalin (Guidance Material, GM). 

Näitä ohjeaineistoja (AMC ja GM) ei julkaista kaikista vaatimuksista, eivätkä ne ole lento-

toiminnan harjoittajia suoraan velvoittavia, mutta antavat toimijoille yhden mahdollisen ta-

van täyttää lentotoiminta-asetuksen vaatimukset. (EASA 2019b.) 

Lentotoiminnan harjoittaja voi esittää toimivaltaiselle viranomaiselle myös vaihtoehtoisen 

tavan täyttää jokin vaatimus. Vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien (Alter-

native Means of Compliance, AltMoC) kuvaukseen on sisällytettävä käsikirjoihin ja mene-

telmiin mahdollisesti tarvittavat muutokset (Komission asetus (EU) N:o 965/2012). 

Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten 
täyttämiseksi ja ohjemateriaali

Vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen 
menetelmät

Täytäntöönpanoasetukset: 
yksityiskohtaiset määräykset vaatimusten 
täyttämiseksi

Saateasetus: täytäntöönpanoasetuksen 
kohde ja soveltamisala, asetukseen 
liittyvät määritelmät, mahdolliset 
poikkeukset ja asetuksen voimaantulo

Perusasetus: siviili-ilmailua koskevia 
sääntöjä ja Euroopan unionin 
lentoturvallisuusviraston perustaminen 

Perusasetus

(Basic Regulation)

(EU) 2018/1139

Saateasetus

(Cover Regulation)

Lentotoiminta-asetus

(Air Ops Regulation)

(EU) N:o 965/2012

Hyväksyttävät 
menetelmät ja 
ohjemateriaali

(AMC & GM)

Vaihtoehtoiset 
menetelmät

(AltMoC)

Lentomiehistöasetus

(Aircrew Regulation)

(EU) N:o 1178/2011

Lentosäännöt

(Rules of the Air)

(EU) N:o 923/2012
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2.2.2 Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet 

Lentotoiminnan harjoittajan on haettava ennen kaupallisen ilmakuljetuksen aloittamista 

toimivaltaiselta viranomaiselta lentotoimintalupa (Traficom 2019a). Kaupallisella ilmakulje-

tuksella tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä matkustajien, rahdin tai postin kuljetukseen 

maksua tai muuta korvausta vastaan (Komission asetus (EU) N:o 965/2012).  

Lentotoiminnan harjoittajan on perustettava ja ylläpidettävä hallintojärjestelmä, joka sisäl-

tää selvästi määritellyt vastuut ja velvollisuudet koko organisaatiossa. Hallintojärjestelmän 

on vastattava organisaation kokoa sekä sen toiminnan luonnetta ja vaativuutta (monipuoli-

suutta). Hallintojärjestelmään on sisällyttävä vaatimustenmukaisuuden valvonnan mene-

telmä, jolla valvotaan, että organisaatio täyttää jatkuvasti alan viimeisimmät asiaankuulu-

vat vaatimukset. (Traficom 2019a.) 

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa, 

että kaikki toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa sovellettavien vaatimusten mukaisesti. 

Vastuullinen johtaja vastaa henkilökohtaisesti tehokkaan hallintojärjestelmän perustami-

sesta ja ylläpitämisestä. Lisäksi organisaation on nimettävä henkilö tai henkilöryhmä, 

jonka vastuulla on varmistaa, että lentotoiminnan harjoittaja täyttää sovellettavat vaati-

mukset. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012.) 

Toimintakäsikirja 

Kaupallista ilmakuljetusta saa harjoittaa ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen lentotoi-

minnan harjoittajalle hyväksymän toimintakäsikirjan mukaisesti. Jokainen lento on suunni-

teltava ja toteutettava toimintakäsikirjassa kuvattuja menetelmiä noudattaen. (Komission 

asetus (EU) N:o 965/2012.) Toimintakäsikirjan on sisällettävä kaikki tarvittavat ohjeet, tie-

dot ja menetelmät käytettäviä ilma-aluksia ja henkilöstön tehtävien suorittamista varten. 

Toimintakäsikirja on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. (Traficom 2019a.) 

Henkilöstön tehtävien kannalta olennaisten toimintakäsikirjan osien on oltava helposti toi-

mintaan osallistuvan henkilöstön saatavilla. Koko henkilöstölle on tiedotettava muutok-

sista, jotka ovat heidän tehtäviensä kannalta olennaisia. Lisäksi jokaiselle miehistön jäse-

nelle on annettava henkilökohtainen kappale niistä toimintakäsikirjan osista, jotka koske-

vat heidän tehtäviään. Jokaisen toimintakäsikirjan tai sen tarvittavien osien haltijan vas-

tuulla on pitää oma kappaleensa ajan tasalla. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012.) 

Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle toimintakäsikir-

jan muutoksista. Lisäksi lentotoiminnan harjoittajan on toteutettava kaikki viranomaisen 

vaatimat muutokset ja tarkistukset viipymättä. Lentotoiminnan harjoittajan on myös 
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varmistettava, että kaikki sen henkilöstön jäsenet ymmärtävät kieltä, jolla heidän tehtävi-

ään ja velvollisuuksiaan koskevat toimintakäsikirjan osat on kirjoitettu. Toimintakäsikirjan 

sisältö on esitettävä muodossa, jota voidaan käyttää ongelmitta ja jossa otetaan huomi-

oon inhimillisiä tekijöitä koskevat periaatteet. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012.) 

Toimintakäsikirjan rakenne 

Toimintakäsikirjan A osa sisältää ilma-alustyypistä riippumattomat toimintaperiaatteet, oh-

jeet ja menetelmät, joita turvallinen lentotoiminta edellyttää (Traficom 2019a). Kaupalli-

sessa ilmakuljetuksessa toimintakäsikirjan on vastattava kaupallista ilmakuljetusta koske-

via vaatimuksia eikä se saa olla ristiriidassa lentotoimintalupaan sisältyvien toimintaehto-

jen tai erityishyväksyntöjen kanssa. Toimintakäsikirja voidaan julkaista useassa osassa. 

(Komission asetus (EU) N:o 965/2012.) 

 

KUVIO 5. Toimintakäsikirjan rakenne kaupallisessa ilmakuljetuksessa (mukaillen Komis-

sion asetus (EU) N:o 965/2012) 

Toimintakäsikirjan muoto ja sisältö voivat vaihdella harjoitettavan lentotoiminnan vaativuu-

den, esimerkiksi käytettävien ilma-alusten ja niiden lukumäärän mukaan. Toimintakäsikirja 

tai sen osat voidaan esittää missä muodossa tahansa. Sen saatavuus, käytettävyys ja 

luotettavuus on kuitenkin varmistettava kaikissa tapauksissa. Toimintakäsikirjan A osan 

tulee sisältää, tarvittaessa, kaikki kuviossa 6 esitetyt tiedot. (EASA 2019a.) 

A osa: yleistä/perusteet

ilma-aluksen tyypistä riippumattomat 
toimintaperiaatteet, ohjeet ja menetelmät

B osa: ilma-aluksen käyttö

tyyppikohtaiset ohjeet ja menetelmät ottaen 
huomioon lentotoiminnan harjoittajan 
käyttämien tyyppien/luokkien, versioiden tai 
yksittäisten ilma-alusten väliset erot

C osa: kaupallinen ilmakuljetustoiminta

reittejä, tehtäviä, alueita ja 
lentopaikkoja/toimintapaikkoja koskevat ohjeet 
ja tiedot

D osa: koulutus

kaikki turvalliseen lentotoimintaan tarvittavan 
henkilöstön koulutusohjeet
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KUVIO 6. Toimintakäsikirjan A osan sisältövaatimukset (mukaillen EASA 2019a) 

0 ADMINISTRATION AND CONTROL OF OPERATIONS MANUAL

• 0.1 Introduction

• 0.2 System of amendment and revision

1 ORGANISATION AND RESPONSIBILITIES

• 1.1 Organisational structure

• 1.2 Nominated persons

• 1.3 Responsibilities and duties of operations management personnel

• 1.4 Authority, duties and responsibilities of the pilot-in-command/commander

• 1.5 Duties and responsibilities of crew members other than the pilot-incommand/commander

2 OPERATIONAL CONTROL AND SUPERVISION

• 2.1 Supervision of the operation by the operator

• 2.2 System and responsibility for promulgation of additional operational instructions and information

• 2.3 Operational control

• 2.4 Powers of the authority

3 MANAGEMENT SYSTEM

4 CREW COMPOSITION

• 4.1 Crew composition

• 4.2 Designation of the pilot-in-command/commander

• 4.3 Flight crew incapacitation

• 4.4 Operation on more than one type

5 QUALIFICATION REQUIREMENTS

• 5.1 Licence, rating(s), qualification/competency, experience, training, checking, etc.

• 5.2 Flight crew

• 5.3 Cabin crew

• 5.4 Training, checking and supervision personnel

• 5.5 Other operations personnel (including technical crew and crew members other than flight crew, etc.)

6 CREW HEALTH PRECAUTIONS

7 FLIGHT TIME LIMITATIONS

• 7.1 Flight and duty time limitations and rest requirements

• 7.2 Exceedance of flight and duty time limitations and/or reductions of rest periods

• 7.3 A description of the fatigue risk management

8 OPERATING PROCEDURES

• 8.1 Flight preparation instructions

• 8.2 Ground handling instructions

• 8.3 Flight Procedures

• 8.4 Low visibility operations (LVO)

• 8.5 Extended-range operations with two-engined aeroplanes (ETOPS)

• 8.6 Use of the minimum equipment and configuration deviation list(s)

• 8.7 Non-revenue flights

• 8.8 Oxygen requirements

• 8.9 Procedures related to the use of type B EFB applications (Applicable from 09/07/2019)

9 DANGEROUS GOODS AND WEAPONS

• 9.1 Information, instructions and general guidance on the transport of dangerous goods

• 9.2 The conditions under which weapons, munitions of war and sporting weapons may be carried

10 SECURITY

• Security instructions, guidance, procedures, training and responsibilities

11 HANDLING, NOTIFYING AND REPORTING ACCIDENTS, INCIDENTS AND OCCURRENCES, ETC.

• Procedures for handling, notifying and reporting accidents, incidents and occurrences

12 RULES OF THE AIR

13 LEASING/CODE-SHARE

•A description of the operational arrangements for leasing and code-share, associated procedures, etc.
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Teoriatietojen ylläpito 

Perusasetus edellyttää lentäjien ja lentotoimintaa harjoittavien organisaatioiden täyttävän 

lentomiehistöä koskevat keskeiset vaatimukset. Näissä vaatimuksissa edellytetään, että 

lentäjän on hankittava ja ylläpidettävä sellainen tiedon taso, joka vastaa ilma-aluksella 

harjoitettavaa toimintaa ja on oikeassa suhteessa toiminnan lajiin liittyviin riskeihin. (Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139.) 

Yksittäinen miehistön jäsen, lentäjä, on vastuussa niiden tehtävien asianmukaisesta hoita-

misesta, jotka liittyvät ilma-aluksen ja siinä olevien henkilöiden turvallisuuteen ja jotka eri-

tellään toimintakäsikirjaan sisältyvissä ohjeissa ja menetelmissä. Ilma-aluksen päällikön 

tehtävänä on lisäksi varmistaa, että kaikkia toimintamenetelmiä ja tarkistuslistoja noudate-

taan toimintakäsikirjan mukaisesti. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012.) 

2.2.3 Vaatimustenmukaisuuden valvonta 

Lentotoiminnan harjoittajan hallintojärjestelmään on sisällytettävä menetelmä, jolla valvo-

taan, että harjoitettava toiminta täyttää jatkuvasti alan viimeisimmät asiaankuuluvat vaati-

mukset. Vaatimustenmukaisuuden valvontaan on sisällyttävä järjestelmä havaintoja kos-

kevan palautteen antamiseksi vastuulliselle johtajalle, jotta voidaan varmistaa tarvittavien 

korjaavien toimien tehokas toteuttaminen. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012.) 

Osa lentotoiminnan harjoittajalta edellytettävän toimintakäsikirjan sisällöstä ja sitä myöten 

niihin tehtävistä muutoksista vaatii aina viranomaisen ennakkohyväksynnän, kun taas 

osaa käsikirjan sisällöstä voidaan päivittää lentotoiminnan harjoittajan toimesta itsenäi-

sesti, viranomaisen ennalta hyväksymää muutostenhallintaprosessia noudattaen. Turvalli-

suuden kannalta kriittisimmät muutokset edellyttävät lisäksi aina muutokseen liittyvien ris-

kien tunnistamista ja hallintaa, mukaan lukien tarvittaessa niiden lievennystä ja seurantaa. 

(Komission asetus (EU) N:o 965/2012.) 

2.2.4 Kaupallisen lentoliikenteen murros ja lentoturvallisuus 

Lentoturvallisuus on säilynyt tilastollisesti korkealla tasolla jatkuvasti kasvavista liikenne-

määristä huolimatta. Viranomaiset näkevät toimintaympäristön murroksessa kuitenkin 

huolenaiheita ja muistuttavat, että lentoturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan jatkuvasti 

aktiivisia toimenpiteitä. Vaikka ei ole syytä olettaa, että lentoyhtiöt tarkoituksenmukaisesti 

pyrkisivät heikentämään vallitsevaa turvallisuustasoa, on kuitenkin tunnustettava, että kii-

vaalla kilpailutilanteella ja jatkuvilla kustannuspaineilla on yhteys lentoturvallisuusnäkö-

kohtiin. Lentoliiketoimintaan tuodut uudet työn tekemisen muodot ovat yksi esimerkki len-

toturvallisuuteen liittyvistä haasteista. (Vuola 2012, 15 – 20.) 
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Lentotoimintaa koskeva lainsäädäntö ei tule koskaan olemaan täysin ajantasainen eikä 

viranomaisten toimivalta riittävää. Ilmailun viranomaistoiminta on kokenut samanaikaisen 

murroksen kaupallisen lentoliikenteen kanssa. Kansallisten viranomaisen mahdollisuudet 

suorittaa lentotoimintaan kohdistuvaa valvontaa ovat rajalliset, mikä korostaa entisestään 

lentotoiminnan harjoittajien omien turvallisuudenhallintajärjestelmien merkitystä osana yh-

tiöiden turvallisuuskulttuuria. EASA:n lentotoiminta-asetus edellyttää yhtiöiden johtohenki-

löiltä vastuunottoa sekä sitoutumista turvallisuustyöhön. (Vuola 2012, 36 – 38.) 

Toimivaltainen viranomainen on tiedotteillaan muistuttanut lentotoiminnan harjoittajia nii-

den velvollisuudesta seurata lentotoimintaan liittyviä lakeja ja asetuksia sekä Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistuja säädöksiä. Vaatimustenmukaisuuden val-

vontaan liittyen organisaatioiden on varmistettava, että niiden käsikirjat sisältävät lentotoi-

minta-asetuksen muutokset. (Trafi tiedote 2018.) 

International Civil Aviation Organization, ICAO 

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö, ICAO, on Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestö, 

jonka sen jäsenvaltiot perustivat vuonna 1944 hallinnoimaan kansainvälisen siviili-ilmailun 

yleissopimusta (Chicagon yleissopimus). ICAO työskentelee yleissopimuksen solmineiden 

192 jäsenvaltion ja teollisuusryhmien kanssa, tavoitteenaan päästä yhteisymmärrykseen 

kansainvälisistä siviili-ilmailun standardeista ja suositelluista menettelytavoista (SARP), 

joilla tuetaan turvallista, tehokasta sekä taloudellisesti kestävää ja ympäristöä säästävää 

siviili-ilmailualaa. ICAO:n jäsenvaltiot käyttävät SARP-standardeja ja menettelytapoja var-

mistaakseen, että niiden paikalliset ilmailutoiminnot ja -määräykset ovat maailmanlaajuis-

ten normien mukaisia. (ICAO 2019.) 

IATA Operational Safety Audit, IOSA 

IATA Operational Safety Audit, IOSA, -ohjelma on kansainvälisesti tunnustettu ja hyväk-

sytty arviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on arvioida lentoyhtiöiden operatiivisia hal-

linto- ja valvontajärjestelmiä. IOSA:n tarkastukset luovat maailmanlaajuisesti vertailukel-

poisen standardin, joka mahdollistaa ja maksimoi lentoyhtiöissä tehtävien tarkastusten yh-

tenäisen vertailun ja käytön. (IATA 2019.) Ohjelman tarkoituksena on parantaa lentoyhtiön 

operatiivista turvallisuutta alan ensimmäisellä maailmanlaajuisesti hyväksytyllä tarkastus-

ohjelmalla, käyttäen kansainvälisesti yhdenmukaistettuja standardeja, sekä lisätä lentoyh-

tiöiden tehokkuutta poistamalla tarpeettomia tarkastuksia (Skybrary 2019). 
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2.2.5 Inhimilliset tekijät 

Puhuttaessa inhimillisistä tekijöistä (Human Factors) ilmailussa viitataan usein ICAO:n ke-

hittämään, 1970-luvulta peräisin olevaan, SHELL-malliin, jossa tarkastellaan ihmisen vuo-

rovaikutusta ympärillä oleviin proseduureihin ja määräyksiin, teknisiin laitteisiin, ympäris-

töön (yhteiskunnallinen ja taloudellinen ilmapiiri sekä luonnollinen ympäristö) sekä toisiin 

ihmisiin. Malli on saanut nimensä siihen vaikuttavien elementtien englanninkielisistä ter-

meistä: Software, Hardware, Environment ja Liveware. (Skybrary 2016.) Inhimillisiin teki-

jöihin liittyvät periaatteet ja niiden huomioiminen lentotoiminnassa on kuvattu ICAO:n jul-

kaisussa ICAO Human Factors Training Manual (Doc 9683) (EASA 2019a). 

Ihmisen suorituskyky ohjaamossa 

Inhimillisten tekijöiden näkökulmasta katsottuna johtamisella, ja etenkin turvallisuusjohta-

misella, on keskeinen rooli kaupallisessa ilmailussa. Vaikka lentoyhtiön johdon tehtävänä 

on varmistaa sijoitetun pääoman tuotto yhtiön osakkeenomistajille, tulee sen myös huo-

lehtia, että yhtiön toiminta täyttää sille asetetut lainsäädännölliset vaatimukset. Johdon 

tehtävänä on varmistaa ihmisen (lentäjän) ja laitteen (lentokoneen) toiminnan yhteensopi-

vuus, jotta lentotoimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti, huomioiden kansainväliset turval-

lisuussuositukset ja -vaatimukset. (Harris 2011, 253.) 

Lentokoneen ohjaamosta tehtävä johtaminen voidaan nähdä organisaation laajemman 

turvallisuusjohtamisen mikrokosmoksena tai mikromaailmana, jossa onnistuminen edellyt-

tää johtajuuden lisäksi selkeää kommunikointia ja yhteistyötä. Nämä kolme asiaa – johta-

juus, selkeä viestintä ja yhteistyö – muodostavat perusteet toimivalle ja tehokkaalle mie-

histöyhteistyölle (Crew Resource Management, CRM). Kapteenin tehtävä on johtaa päivit-

täiseen operointiin liittyvää turvallisuutta lentokoneessa, mutta hänet voidaan nähdä myös 

osana yhtiön laajempaa turvallisuudenhallintajärjestelmää. (Harris 2011, 253.) 

Lentokoneiden ohjaamojen suunnittelussa ja valmistuksessa on viimeisten vuosikymme-

nien ajan vallinnut lentomiehistöä vähentävä tai poistava suuntaus. Kun aiemmin matkus-

tajakoneen ohjaamossa työskenteli viisi henkilöä – kaksi ohjaajaa, lentomekaanikko, navi-

goija ja radisti – vastaavia tehtäviä hoitaa nykyään kaksi lentäjää. Lentokoneet ovat kehi-

tetty hoitamaan osaa näistä vanhoista tehtävistä ja samalla lentäjän työn painopiste on 

muuttunut halutun lentoradan fyysisestä hallinnasta yhä enemmän miehistön ja automaa-

tion johtamiseen. (Harris 2011, 316.) 

Mahdollisesti suurin este tehokkuuden lisäämiseksi lentoyhtiöissä ei tänä päivänä liity tek-

nologiaan, inhimillisiin tekijöihin tai lentoyhtiöiden hallintojärjestelmiin, vaan kyse on sään-

telyjärjestelmän luonteesta, joka voi osaltaan hidastaa uusia innovaatioita. Säännöt ja 
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määräykset tulisi määritellä vaaditun tuloksen, esimerkiksi turvallisuustapausten (safety 

case), eikä sen saavuttamiseksi kehitetyn menetelmän perusteella. Tämä ei tarkoita sitä, 

että turvallisuustapauksiin perustuvan sääntelyn tulisi korvata nykyiset vaatimukset, vaan 

turvallisuustapauksia tulisi voida käyttää apuna tai vaihtoehtona tarkastella ja täyttää jokin 

vaatimus silloin, kun vaatimukset sen mahdollistavat. (Harris 2011, 320 – 321.) 

2.3 Johtaminen 

2.3.1 Kyvykkyyden johtaminen 

Johtaminen on yhä enemmän erilaisten yksilöiden ymmärtämistä. Työntekijät haluavat 

tulla kohdatuksi ja huomioiduksi yksilöinä, eivät yhtenä suurena joukkona. Johtajalta edel-

lytetään kykyä auttaa työntekijöitä löytämään itsensä ja oma identiteettinsä monikulttuuri-

sessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tulevaisuudessa johtajana ei me-

nesty pelkästään asioita, numeroita tai prosesseja johtamalla, vaan johtajalla tulee olla 

myös kykyä toimia työntekijöiden henkisenä johtajana. Tähän vaaditaan ennen kaikkea 

itsetuntemusta ja realistista suhtautumista siihen, millaisia erilaisia puolia omassa persoo-

nassa on ja miten näitä puolia voi hyödyntää. (Leppänen & Rauhala 2012, 13 – 14.) 

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää esimiestyöltä asioiden ja ihmisten rinnakkaista joh-

tamista. Johtamiskirjallisuudessa asioiden teknistä johtamista kutsutaan termillä manage-

ment ja ihmisten johtamista termillä leadership. Esimiestyö on jatkuvaa päivittäisten toi-

mintojen johtamista ja tulevaisuuteen katsomista. Johtaminen voidaan nähdä kuvion 7 

mukaisena nelikenttänä, joista jokainen työntekijä painottaa omaan persoonaansa pohjau-

tuen eri ulottuvuuksia. (Salminen 2014, 29 – 30.) 

 

KUVIO 7. Johtamisen nelikenttä (mukaillen Salminen 2014, 30) 
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Management eli asioiden johtaminen keskittyy teknisiin johtamistaitoihin, kuten johtami-

sessa tarvittavien järjestelmien tuntemukseen. Leadership eli ihmisten johtaminen kattaa 

puolestaan vuorovaikutustaidot, motivointitaidot ja palautteen antamisen taidot. Nämä ei-

vät ole vaihtoehtoisia, toisiaan poissulkevia johtamispainotuksia, vaan hyvä esimies tarvit-

see näitä molempia. Usein (lähi)esimies on se taho, jonka kautta organisaation strategiset 

suunnitelmat muuttuvat käytännön toiminnaksi, ja tähän jalkauttamiseen tarvitaan sekä 

asioiden että ihmisten johtamista. (Salminen 2014, 30 – 31; 335 – 336.) 

Ihmiset ovat erilaisia ja työntekijöitä tulisi johtaa mahdollisimman paljon yksilöinä. Vaikka 

henkilöstöä saattavat yhdistää monet asiat, kuten kulttuuri ja koulutus, heitä myös erotta-

vat yksilölliset tavoitteet ja motivaatiolähteet. Erilaisuus tulee kuitenkin ymmärtää voima-

varana, sillä liian homogeenisesta joukosta harvoin kasvaa huipputiimiä. Henkilöstön käyt-

täytyminen eli ryhmädynamiikka noudattaa usein omia lakejaan, ja on perusteltua väittää, 

että ryhmän voima vahvistaa sen jäsenten käyttäytymistä. (Salminen 2014, 65 – 66.) 

Esimiestyö ja johtaminen tulisi yhä enemmän nähdä palvelutehtävänä, jossa esimies 

omalla toiminnallaan mahdollistaa työntekijöiden onnistumisen edellytykset (Salminen 

2014, 66). Organisaatioissa, joissa painotetaan valmentavaa ja läsnä olevaa johtamis-

otetta ja joiden toiminta tähtää johdonmukaiseen tekemisen ja ihmisten työn virtauksen tu-

kemiseen, esimiesten tehtäväksi jää pitää huolta, että työn puitteet mahdollistavat työn te-

kemisen parhaalla mahdollisella tavalla. Ylhäältä alaspäin tapahtuvan johtamisen sijaan 

johtajien tulisi pyrkiä kuuntelemaan työntekijöitä parhaansa mukaan. Etenkin toimintaa te-

hostettaessa ja prosesseja virtaviivaistettaessa avainasemassa ovat työntekijöiltä lähtöisin 

olevat ideat. (Martela, Jarenko & Järvilehto 2015, 96.) 

Valmentava esimiestyö 

Valmentavassa johtajuudessa eli coachingissa on kyse myönteisestä ja tarkoituksenmu-

kaisesta muutoksesta, työntekijän omien vahvuuksien kirkastamisesta sekä oppimisesta 

ja tavoitteiden saavuttamisesta (Leppänen & Rauhala 2012, 78). Esimies voi hyödyntää 

valmentavaa johtamisotetta työssään, kunhan muistetaan, ettei valmentaminen ole esi-

miestyön koko kuva (Aaltonen, Kirjavainen & Pitkänen 2014, 151). Valmentava johtajuus 

voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: toimintaan perustuvaan coachaukseen ja sy-

väcoachaukseen. Toimintaan perustuvassa coachauksessa keskitytään yksittäisen tehtä-

vän onnistumiseen ja siihen tarvittaviin taitoihin, kun taas syväcoachauksessa pureudu-

taan työntekijän henkilökohtaisiin arvoihin ja motivaatioon. (Keskinen, Leimala & Romana 

(toim.) 2005, 27.) 

Siinä missä perinteisen johtamisen yksipuolinen ohjeistaminen vain leikkasi työntekijältä 

mahdollisuuden oppia käyttämään omaa ajattelua ja harkintaa, valmentavan johtamisen 



16 

tarkoituksena on johdatella ja auttaa työntekijää tekemään valintoja, joilla hän pääsee ta-

voitteisiinsa (Aaltonen ym. 2014, 151). Valmentamisessa keskitytään työntekijän suorituk-

sen parantamiseen, osaamisen ja oppimisen kehittämiseen sekä henkilön sisäisten re-

surssien: itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja motivaation parempaan hallintaan (Sydän-

maanlakka 2012, 143). 

Valmentavassa johtamisessa esimies kannustaa työntekijää itsenäiseen ajatteluun ja ke-

hittymiseen (Aaltonen ym. 2014, 151). Esimiehen on oltava aktiivisesti läsnä ja hänen tu-

lee tuntea työntekijän vahvuudet ja heikkoudet, jotta hän voi tarvittaessa korjata ja ohjata 

työntekijän toimintaa sekä antaa kehittävää palautetta tekemisestä. Työntekijän osaami-

sen kehittyminen vaikuttaa hänen itseohjautuvuutensa vahvistumiseen ja tekee esimie-

hestä yhä enemmän työn tukijan ja mahdollistajan. Ideaalitilanteessa työntekijät toimivat 

myös toistensa valmentajina ja pyrkivät aktiivisesti tukemaan toistensa kasvua ja kehi-

tystä. (Martela ym. 2015, 115 – 116.)  

Oikein toteutettuna valmentava johtaminen mahdollistaa samanaikaisesti yksilön kehitty-

misen ja organisaation menestymisen (Räsänen (toim.) 2007, 20). Onnistunut valmennus 

auttaa työntekijää ymmärtämään hänelle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä sitouttaa hä-

net osaksi organisaatiota. Valmennuksella voidaan myös lisätä työstä koettua merkityksel-

lisyyden tunnetta sekä työtyytyväisyyttä. Valmennus sopii hyvin organisaation ja työyhtei-

sön kehittämiseen, yksilöiden oppimisen tukemiseen sekä tilanteisiin, joissa osaamista 

halutaan soveltaa käytäntöön. (Hirvihuhta 2006, 10 – 12.) 

Sparrauskulttuuri 

Organisaatioiden menestyminen edellyttää niiden jatkuvaa sisäistä kehittymistä. Sparraa-

van organisaatiokulttuurin luominen ja vahvistaminen kiihdyttää työntekijän henkilökoh-

taista oppimista ja rohkaisee asettamaan oman ammatillisen riman korkeammalle. Sa-

malla kun sparrauskulttuuri tukee työntekijän pyrkimystä kehittyä yksilönä, se rakentaa 

myös edellytykset yhteisölliseen oppimiseen, jossa työntekijät asennoituvat valmenta-

maan toisiaan. (Martela ym. 2015, 108; 109.) Sparraus on ratkaisukeskeistä neuvontaa, 

jossa tavoitteena on työntekijöiden henkisten voimavarojen tehokas hyödyntäminen ja 

suuntaaminen (Keskinen ym. 2005, 26). 

Jokaisen työntekijän kohdalla voidaan nähdä kaksi osaamistasoa: taso, jolle työntekijä yl-

tää yksin ja taso, jolle hän voi nousta, kun häntä tuetaan oikein. Tämä toinen, lähikehityk-

sen vyöhykkeeksi kutsuttu taso on usein yksilön omaa aktuaalisista kehitystasoa huomat-

tavasti korkeampi. Kun organisaatiossa vallitsee psykologisesti turvallinen, luottamukselli-

nen, ilmapiiri ja työntekijä kokee saavansa tukea, hän pystyy ylittämään oman aktuaalisen 
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osaamistasonsa. Mitä paremmat organisaation tukirakenteet ovat, sitä suuremmaksi lähi-

kehityksen vyöhyke muodostuu. (Martela ym. 2015, 109.) 

Työntekijän vastuut ja oikeudet 

Yksityisillä työmarkkinoilla vallitsee sopimusvapaus eli jokainen työntekijä voi itse valita, 

ottaako jonkin työn vastaan, ja jos ottaa, niin millaisilla ehdoilla; työnantaja voi puolestaan 

päättää, kenet hän palkkaa ja millä ehdoilla: sopimusvapaus on kuitenkin enemmän peri-

aatteellinen. Työlainsäädäntö ja työehtosopimusjärjestelmä sääntelee tarkasti sen, millä 

ehdoilla työtä voi oikeasti teettää. Työehtosopimuksia tehdään keskusjärjestötasolla ja toi-

mialoittain, jolloin toimialakohtaiset työnantaja- ja työntekijäliitot solmivat työehtosopimuk-

set keskenään. (Salminen 2014, 75.) 

Työnantaja voi työsopimuksen puitteissa teettää työntekijällä työtä. Työnantaja voi myös 

työnjohto-oikeutensa puitteissa määrätä työn sisällöstä, suoritustavasta, työvuoroista ja 

työpaikasta. Eli työnantajalla on oikeus päättää mitä työtä, miten, milloin ja missä se teh-

dään. Työntekoon liittyen työnantajalla on varsinaisen ammattiosaamisen lisäksi oikeus 

edellyttää työntekijöiltä monia laadullisia työelämäntaitoja. Työelämätaidot koskevat lähtö-

kohtaisesti kaikkia työntekijöitä organisaatiosta tai tehtävästä riippumatta: 

• asiakaspalvelutaidot: jokainen on vastuussa asiakaspalvelun laadusta oman tehtä-

vänsä puitteissa 

• oman alan ja sen kehityksen tuntemus: työntekijän on pysyttävä kehityksessä mu-

kana, säilyttääkseen ammattitaitonsa 

• yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot ja tiimityötaidot: maailma muuttuu kompleksi-

sempaan suuntaan ja yhä harvempia asioita voi tuottaa yksin 

• sujuva käytös eri kulttuuriympäristössä: vieraiden kulttuurien edustajien sekä eri 

ikäisten kollegojen ja asiakkaiden kanssa toimiminen edellyttää tunneälyä ja sosi-

aalisia taitoja 

• oman työtehtävän kehittämiseen tarvittava ideointitaito: oman työn ja ammattitai-

don systemaattinen kehittäminen ja 

• informaatiotaidot: työssä tarvittavan tiedon hankkimisen, hyödyntämisen ja välittä-

misen sekä tehokkaan oppimisen taidon. (Salminen 2014, 75; 218 – 220.) 

Systemaattinen eli järjestelmällinen oman osaamisen kehittäminen on osa jokaiselta työn-

tekijältä edellytettäviä työelämätaitoja. Vastuu oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja ke-

hittämisestä sekä uusien taitojen oppimisesta on työntekijällä itsellään. Työnantaja voi 
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kuitenkin monin keinoin auttaa työntekijää tässä kehittymisessä, esimerkiksi haastavam-

pien työtehtävien ja koulutusten kautta, mutta vastuu säilyy kuitenkin työntekijällä itsel-

lään. (Salminen 2014, 218 – 220.) 

Edellä esitettyjen vastuiden lisäksi työntekijällä on myös työlainsäädäntöön sisältyviä oi-

keuksia työyhteisössä, joista tärkeimpinä seuraavat: 

• oikeus osallistua omaa työtä ja työyhteisöä koskevaan päätöksentekoon 

• oikeus työn merkityksen kokemukseen 

• oikeus vaikuttaa omaan työhönsä 

• oikeus ammatilliseen kehitykseen 

• oikeus hyvään johtamiseen 

• oikeus hyvään työyhteisöön ja 

• oikeus työhyvinvointiin (Salminen 2014, 231). 

2.3.2 Tulevaisuuden johtaminen 

Tulevaisuuden johtaminen ei voi tapahtua ihmisten kustannuksella tai jos näin tapahtuisi, 

tämän päivän parhaat osaajat, yksilöt, joiden työntekoa ohjaa henkilökohtainen sitoutumi-

nen työhön sekä työn yhteisöllisyyden arvostaminen, jättäisivät tällä tavalla johdetut orga-

nisaatiot varsin nopeasti (Rannisto 2016). Tulevaisuuden johtajat tarvitsevat nykyistä 

enemmän sosiaalisia taitoja ja tunneälyä. Lisäksi tulevaisuuden johtajilta vaaditaan visi-

onäärisyyttä sekä kykyä johtaa muutosta ja jatkuvaa uudistumista. (Aaltio 2008, 258.) 

Tulevaisuuden johtamistaidoissa eteenpäin vievät yksilöllisistä tarpeista lähtevä valmenta-

minen, vertaistuki sekä omista siiloista ulos tuleminen. Myös oman tiedon ja kokemuksen 

jakaminen sekä uuden tiedon vastaanottaminen korostuvat uudestaan johtamisessa. Uu-

sien johtamismallien rohkea kokeilu, jossa annetaan mahdollisuus myös virheiden tekemi-

selle, opettaa uuteen ajatteluun ja johtamiseen. (Rannisto 2016.) Tulevaisuudessa me-

nestyvään johtamiseen vaaditaan yhä enemmän myös karismaa, eettisyyttä sekä kykyä 

luoda ja ylläpitää luottamusta. Stewartin (2001) mukaan luottamus tulee korvaamaan ko-

konaan hierarkkisen johtamisen ja ulkopuoliset kontrollijärjestelmät. (Aaltio 2008, 30 – 31.) 

Tulevaisuuden organisaatioissa tulee painottumaan uudenlainen, vähemmän yksilökes-

keinen tapa johtaa. Tällaisesta ihmisten välisiin suhteisiin rakentuvasta näkökulmasta joh-

tajuus on enemmän organisaation yhteistä toimintaa, joka syntyy sen kaikkien jäsenten 
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osallisuudesta. Myös kulttuurillinen herkkyys ja sen merkitys tulevat korostumaan johta-

juudessa nykyistä enemmän. (Tienari & Meriläinen 2012, 141; 143; 149.) 

Luottamus 

Luottamus on organisaatiota yhteen liittävä ja rakentava voima. Mayerin ym. (1995) mu-

kaan sillä tarkoitetaan osapuolten halukkuutta olla riippuvaisia toisen osapuolen toimin-

nasta. (Puusa & Reijonen (toim.) 2011, 118.) Luottamus on siis ennen kaikkea vuorovai-

kutussuhde. Työtä tehdessään ihmiset luottavat työn ohjeisiin ja välineisiin, he luottavat 

itseensä sekä toisiin ihmisiin ja institutionaalisiin järjestelmiin. Luottamus vaikuttaa myös 

ihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen ja yhteistyön onnistumiseen. Lisäksi sillä on 

suora vaikutus oppimiseen ja kehittymiseen. (Harisalo & Miettinen 2010, 23 – 24.) Luotta-

mus toimii valmentavan johtajuuden lähtökohtana (Kansanen 2004, 103). 

Luottamus on yksi keskeisimpiä johtamisen taitoja (Puusa & Reijonen (toim.) 2011, 122). 

Luottamusta ja arvostusta edistävää johtamista tarvitaan, jotta ihmiset voivat työskennellä 

yhdessä rakentavalla tavalla. Vahva sisäinen luottamus mahdollistaa luovan ja aktiivisesti 

kehittyvän työyhteisön rakentamisen. Luottamuksen ja oikeudenmukaisen johtamisen 

merkitys korostuu erityisesti muutoksissa. (Työterveyslaitos 2016.) Työntekijöiden esi-

miestä kohtaan tuntema luottamus vaikuttaa merkittävästi esimiehen johtamisvoimaan eli 

kykyyn toteuttaa organisaation hänelle asettamat tavoitteet (Salminen 2014, 347). 

Luottamusta ei voi ottaa annettuna, vaan se on ansaittava omalla käyttäytymisellä. Luotta-

mukseen vaikuttavia vuorovaikutteisia käyttäytymispiirteitä ovat rehellisyys, usko tulevai-

suuteen, innostavuus, ammatillinen kyvykkyys ja reiluus. (Harisalo & Miettinen 2010, 31 – 

32.) Esimiesten ja alaisten sekä kollegojen väliset suhteet toimivat vain, jossa niissä vallit-

see avoin ja luottamusta herättävä ilmapiiri. Luottamus rakentuu pienistä teoista ja luotta-

muksellisen ilmapiirin rakentaminen vie aikaa, ja juuri aika tai sen puute on yksi tämän 

päivän suurimpia esteitä yksilöiden kehittymiselle. Työelämässä ei tunnu olevan aikaa py-

sähtyä ja miettiä, puhumattakaan yhteisen ajan löytämisestä. (Aaltonen ym. 2014, 205.)  

Itsensä kehittäminen on elämänmittainen prosessi ja sen alkuun pääsemiseen moni tarvit-

see hieman tukea. Ihmisten sisään rakennetut suojausmekanismit ovat kuitenkin niin vah-

voja, että sisimpien kerrosten avaaminen saattaa kestää kauan. Työpaikoilla taitavimmat 

esimiehet osaavat rakentaa luottamusta, joka syntyy yksinkertaisimmillaan rehellisyyden 

ja avoimuuden avulla. (Aaltonen ym. 2014, 205.) Luottamuksen kautta tapahtuvassa joh-

tamisessa johtaja uskoo työntekijöihin, hylkää turhan kontrollin, hierarkian ja valvonnan, 

ottaen samalla itselleen valmentavan roolin (Martela ym. 2015, 198). 
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2.4 Itsensä johtaminen 

Itsensä johtaminen voidaan nähdä kaiken johtamisen lähtökohtana (Sydänmaanlakka 

2017, 16). Se on jatkuva oppimis- ja vuorovaikutusprosessi, jossa henkilö tulee vahvasti 

tietoiseksi omasta kehostaan, mielestään, tunteistaan ja arvoistaan. Mitä paremmin hän 

tuntee itsensä, sitä tietoisemmaksi hän tulee tekemisistään ja pystyy paremmin ohjaa-

maan tekojaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. Itsensä johtamiseen tarvitaan monipuolista älyk-

kyyttä ja kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä, jossa yksilö nähdään tekevänä, ajattelevana ja 

tuntevana olentona, joka etsii tarkoitusta ja merkitystä niin työssään kuin elämässään 

yleensä. (Sydänmaanlakka 2012, 29.) Työssä koettu merkityksen ja tarkoituksellisuuden 

tunne rakentavat perustaa yksilön itsensä johtamiselle (Aaltio 2008, 256). 

Organisaatiorakenteiden madaltuessa jokainen työntekijä joutuu ottamaan enemmän vas-

tuuta itsestään ja itsensä johtamisesta. Jokaisen työntekijän itsensä johtamisella on tärkeä 

rooli koko organisaation hallintojärjestelmässä. (Sydänmaanlakka 2017, 16; 43.) Tutki-

musten mukaan itsensä johtamisen taidoilla ja työn lopputuloksella on positiivinen korre-

laatio. Henkilöt, jotka pystyvät johtamaan itseään, saavat tehokkaammin aikaan parempia 

tuloksia. (Aaltonen ym. 2014, 22.) 

Itsensä johtamistaidoissa on kyse ajankäyttöön, projektinhallintaan sekä tekemisen suun-

nitteluun liittyvistä taidoista, jotka aiemmin kuuluivat vain johtajien vastuualueisiin. Siksi 

organisaatioiden tulisi tarjota työntekijöille nykyistä enemmän itsensä johtamiseen liittyviä 

keinoja, joilla he voisivat ottaa oman elämän haltuunsa. (Martela ym. 2015, 181 – 182; 

184.) Itsensä johtamisen taito tarkoittaa kokonaisvaltaista oman elämän hallintaa ja työky-

vyn ylläpitoa sekä ajankäytön suunnittelua (Salminen 2014, 353). Muuttuvassa työelä-

mässä pärjääminen edellyttää yksilön kykyä ottaa itse vastuuta osaamisensa uudistami-

sesta ja kehittämisestä (Martela ym. 2015, 200). 

2.4.1 Sisäinen motivaatio 

Työntekijät voivat motivoitua joko sisältä tai ulkoa päin. Ulkoisessa motivaatiossa teke-

mistä ohjaa siihen liittyvä palkkio tai palkinto, kuten palkka. Sisäisessä motivaatiossa teke-

minen palkitsee itse itsensä ja ihminen on valmis toimimaan riippumatta siitä, liittyykö toi-

mintaan mitään ulkoista palkkiota tai sanktiota. Kaikki sellainen tekeminen, joka kiehtoo tai 

kiinnostaa ja jota kohti yksilö tuntee vetoa tai innostusta, on lähtökohtaisesti sisäisesti mo-

tivoitunutta. (Martela ym. 2015, 34.) Motivaatiolla on keskeinen rooli yksilön ja ryhmän 

suoriutumisessa. Se ei kuitenkaan ole pysyvä ilmiö vaan vaihtelee jatkuvasti. Motivaation 

ylläpito ei ole ainoastaan työntekijän omalla vastuulla, vaan esimiehellä on keskeinen rooli 

pitää henkilöstön suoritustaso korkealla tasolla. (Salminen 2014, 326 – 327.) 
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Raja sisäisen ja ulkoisen motivaation välillä ei ole sama kuin raja työn ja vapaa-ajan vä-

lillä. Vaikka työn tekemiseen liittyy määritelmällisesti rahallinen palkkio eli ulkoisen moti-

vaation lähde, liittyy työhön usein myös asioiden aikaansaamista, yhdessä tekemistä ja 

monia muita sisäisesti motivoivia elementtejä. Lähes jokainen työntekijä kokee työssään 

sekä sisäisesti että ulkoisesti motivoivia hetkiä. (Martela 2015, 34.) Tutkimusten mukaan 

työmotivaatiota voidaan lisätä työntekijän mahdollisuudella vaikuttaa omaan työhönsä ja 

työyhteisöönsä. Esimies voi vahvistaa työntekijän motivaatiota antamalla palautetta ja 

neuvoja, kiittämällä hyvästä suorituksesta, kuuntelemalla aktiivisesti sekä vahvistamalla 

luottamusta. Motivointi ei ole pelkästään sanoja, vaan esimiehen konkreettisia toimia 

luoda uskoa, innostaa ja energisoida työntekijöitä parhaimpaansa. (Salminen 2014, 328.) 

Sisäisesti motivoitunut työntekijä pitää huolta osaamisestaan ja on aidosti kiinnostunut 

alastaan myös omaa työtehtäväänsä laajemmin, ja tulee siksi omaksuneeksi siihen liitty-

vää tietoa ilman, että tämä tuntuisi mitenkään pakotetulta. Sisäisen motivaation nousu työ-

elämän keskiöön on seurausta työelämässä käynnissä olevasta murroksesta. Ne organi-

saatiot, jotka löytävät keinot ruokkia ja ylläpitää työntekijöiden sisäistä motivaatiota, hou-

kuttelevat luokseen tulevaisuuden parhaat tekijät ja menestyvät. (Martela ym. 2015, 200.) 

Työn imu – draivi 

Sisäisestä motivaatiosta syntyvää tekemistä kutsutaan draiviksi. Draivi tarkoittaa sisäistä 

paloa ja halua tehdä valitsemaansa työtä. Työ ikään kuin imaisee mukaansa. (Martela ym. 

29.) Työn imu eli työn houkuttelevuus syntyy tehtävistä, jotka ovat työntekijän kannalta 

mielenkiintoisia, sopivan haastavia, palkitsevia, arvostusta tuottavia ja merkityksellisiä 

(Salminen 2014, 325). Työn imulla tarkoitetaan myös työhön liittyviä myönteisiä tunne- ja 

motivaatiotiloja. Työn imuun liittyy läheisesti kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta: tarmokkuus, 

omistautuminen ja uppoutuminen. (Työterveyslaitos 2019b.) 

Organisaatiot voivat lisätä työn imua valmentavalla johtamisella (Kurttila & Aalto 2015, 

17). Työn imun kokemus on myönteisessä yhteydessä työntekijän terveyteen, hyvään 

suoriutumiseen ja sitä kautta organisaation taloudelliseen menestymiseen. Työn imua ko-

kevat työntekijät ovat aloitteellisia ja uudistushakuisia. He sitoutuvat työhönsä, auttavat 

kollegoitaan ja tartuttavat työn imua työyhteisöönsä. (Työterveyslaitos 2019b.) Työn imua 

on havaittu syntyvän ainoastaan tehtävissä, jotka muodostavat järkevän kokonaisuuden. 

Esimiesten tulee pyrkiä aktiivisesti kehittämään työntekijöiden mahdollisuutta kokea työ-

tehtävänsä merkitykselliseksi ja synnyttää sitä kautta työn imua. (Salminen 2014, 325.) 

Organisaatiot voivat edistää seuraavia työn imuun liittyviä voimavaroja: 

• työn palkitsevuus, kehittävyys ja monipuolisuus (tehtäviin liittyvät voimavarat) 
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• vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työroolien ja tavoitteiden selkeys sekä työ-

aikojen joustavuus (työn järjestämiseen liittyvät voimavarat) 

• esimiehen ja työyhteisön tuki, oikeudenmukaisuus ja johtamisen käytännöt sekä 

palaute ja arvostus (työyhteisön vuorovaikutukseen liittyvät voimavarat) ja 

• työn varmuus, toimintatavat, työyhteisön ilmapiiri sekä työn ja vapaa-ajan yhteen-

sovittaminen (organisaatioon liittyviä voimavarat) (Työterveyslaitos 2019b). 

Työn imu lisää työntekijän jaksamista ja sinnikkyyttä, luovuutta ja innovaatiokykyä sekä 

kykyä kohdata asiakastilanteet myönteisellä tavalla. Työntekijän innostus ennustaa tulok-

sellisuutta paremmin kuin työtyytyväisyys. Innostunut tehokkuus on pidempikestoinen 

tuottavuuden tila kuin stressi, joka pitkällä tähtäimellä kuluttaa yksilön resursseja ja kos-

tautuu heikompana jaksamisena ja fyysisenä oireiluna. (Martela ym. 2015, 31; 50.) 

2.5 Merkityksellistäminen 

Nykyaikainen ja vallitseva merkityksellistämisen (sensemaking) teoria ja tutkimus ovat pe-

räisin yhdysvaltalaisen Karl Weickin organisatorisista tutkimuksista (Woodside 2011, 14). 

Weick (1995) kehitti merkityksenannon ja merkityksellistämisen käsitteen nähdessään or-

ganisaatioiden toiminnan monimuotoisena sosiaalipsykologisena toimintana. Merkityksiä 

muodostetaan ihmisten välisissä sosiaalisissa yhteyksissä. Tämän päivän organisaatiot 

ovat erittäin sosiaalinen toimintaympäristö. (Aaltio 2008, 73.) 

Weick (1995) korostaa merkityksellistämistä organisaation jäsenten vuorovaikutteisena 

prosessina. Lesherin (1992) mukaan merkityksellistäminen tarkoittaa merkityksen anta-

mista ja toimintaa tai tietämistä merkitysten kautta. Merkityksellistäminen viittaa myös jär-

jen tai ymmärryksen luomiseen. Maitlisin ja Christiansonin (2014) mukaan merkityksellis-

täminen on prosessi, jossa ihmiset tekevät työtä ymmärtääkseen asioita tai tapahtumia, 

jotka ovat monimerkityksellisiä tai hämmentäviä. Giuliani (2016) näkee merkityksellistämi-

sen päätöksentekoon liittyvänä prosessin rakenteena tai näkökulmana, joka tarjoaa seli-

tyksiä päätöksentekoon ja toimintaan. (Korpela 2017, 102; 105.) 

Tutkimuskirjallisuudessa merkityksellistäminen on usein suomennettu merkityksen tai mie-

lekkyyden muodostamiseksi, tapahtumien ymmärrettäväksi tekemiseksi (Talja 2006), toi-

minnan merkityksellistämiseksi (Haasio & Savolainen 2004) ja toiminnan järkeistämiseksi 

(Drake 2009) (Korpela 2017, 102). Tässä kehittämishankkeessa merkityksellistämisellä 

tarkoitetaan ymmärryksen, merkityksen ja mielekkyyden luomista. 
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Työn merkityksellisyys 

Yhä useammalle työntekijälle palkka tai urakehitys eivät ole enää ainoa syy työssäkäyn-

tiin, vaan työllä koetaan olevan jokin suurempi merkitys (Salminen 2014, 321). Moni kokee 

työn kautta olevansa tärkeä, arvostettu ja hyväksytty. Työssä koetut onnistumiset ja me-

nestys antavat työntekijöille usein suurta tyydytystä, vahvistaen heidän itsetuntoaan ja it-

seluottamustaan. (Järvinen 2008.) Työstä koetulla merkityksellisyydellä on suora vaikutus 

työmotivaatioon eli henkilön haluun tehdä työnsä hyvin. Se on samalla tärkeä työkykyä yl-

läpitävä tekijä ja työhyvinvoinnin lähde. (Salminen 2014, 235.) 

Työnsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi kokeva työntekijä voi paremmin kuin hänen pel-

kästään palkan takia työssä käyvä kollegansa. Kyynistyminen eli perspektiivin ja mielek-

kyyden kadottaminen on monille organisaatioille iso ongelma. Kyynikot eivät iloitse työs-

tään ja usein heidän ainoa motiivinsa on, ettei kukaan muukaan iloitsisi. Väsyneen, huo-

nokuntoisen tai muista eristäytyneen henkilön on vaikea saavuttaa tunnetta elämän ja 

työn merkityksellisyydestä. (Aaltonen, Ahonen & Pajunen, 2015, 47; 49; 247 – 249.) 

Vain ihminen, joka kokee vahvaa merkitystä omalle työlleen, on valmis ottamaan 

täyden vastuun työnsä laadusta, yhteistyöstä muiden kanssa sekä oman osaamisen 

ja oman työn kehittämisestä (Salminen 2014, 324). 

Weierterin (2001) mukaan työntekijöiden on koettava organisaatiossa jotain, joka on hei-

dän elämälleen tärkeää ja merkityksellistä. Esimiehet voivat vaikuttaa työn merkitykselli-

syyteen innostamisen ja työntekijöiden potentiaalin esiinnostamisen kautta. (Aaltio 2008, 

181.) Kun työntekijä kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja voivansa toteuttaa itseään 

jonkin tärkeän asian puolesta, hän todennäköisemmin antaa osaamisensa organisaation 

käyttöön. Organisaation tehtäväksi jää tunnistaa nämä työelämän intohimoiset aktivistit, 

joiden työtä luonnehtii merkityksellisyys ja halu muuttaa asioita. Nämä työelämän aktivistit 

ovat niitä, jotka vievät kehitystä ja samalla koko organisaatiota eteenpäin. (Aaltonen ym. 

2014, 22; 151.) 

Leiviskän (2011) mukaan työn merkityksen lähteitä ovat 

• henkisyys (eettisyys, positiivinen vire ja työinto) 

• ihminen itse (motivaatio, psykologinen pääoma, itseluottamus, toivo ja optimismi) 

• sisäinen kasvu (sisäisen potentiaalin käyttöönotto ja tietoisuuden syventäminen) 

• yhteisö (yhteenkuuluvuus ja yhteistyö, vuorovaikutus ja yhdessä oppiminen) 

• työ (sitoutuminen ja urakäsitys) 
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• johtaminen (ihmisten johtaminen, luottamus, motivointi ja työilmapiiri) ja 

• tasapaino (mielekäs työ, työyhteisö ja yksityiselämä kokonaisvaltaisen hyvinvoin-

nin perustana) (Aaltonen ym. 2015, 94 – 96). 

Organisaatioissa tehtyjen teknisten tehostamisten seurauksena monet työtehtävät ovat 

muuttuneet yksipuolisemmiksi. Tehokkuuden nimissä on saatettu poistaa paljon sellaisia 

työhön liittyviä ulottuvuuksia, jotka ennen tekivät työtehtävistä mielekkäitä ja motivoivia. 

Samalla tekninen tehostaminen on heikentänyt työntekijöiden työn merkityksen koke-

musta ja sitä kautta työmotivaatiota ja työn tehokkuutta. Työn tärkeyden ja merkityksen 

kokemus luo perustan ammattiylpeyden kehittymiselle. Ammattiylpeyden korostamisen 

tärkeys on kuitenkin hiipumaan päin ja yhä useammissa tehtävissä menestys mitataan va-

rallisuudella, osaamisen sijaan. (Salminen 2014, 323 – 324.) 

2.5.1 Organisaatioiden uudistuminen 

Muuttuva työ- ja toimintaympäristö edellyttää organisaatioilta joustavuutta, nopeaa rea-

gointikykyä, luovuutta ja kykyä uudistua jatkuvasti (Sydänmaanlakka 2017, 16). Nopea 

muutos on yksi tämän ajan megatrendeistä ja organisaatioiden on pystyttävä tämän muu-

toksen mukana. Jatkuva uudistuminen edellyttää organisaatioilta joustavuuden lisäksi ky-

kyä ennakoida ja johtaa muutoksia. Jatkuvan uudistumisen neljä osa-aluetta ovat 

• luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen eli innovaatiojohtaminen 

• jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen 

• tiedon hankinta, jalostaminen, yhdisteleminen ja jakaminen sekä 

• uudistava, strategiseen ajatteluun pohjautuva suorituksen johtaminen. (Sydän-

maanlakka 2009, 59.) 

Työelämässä tapahtuvia muutoksia kuvataan usein termillä murros. Murroksella tarkoite-

taan jatkuvan kehityksen sijasta tapahtuvaa selkeästi merkittävämmältä tuntuvaa muu-

tosta. (Keskinen ym. 2005, 13.) Työelämän murros ja sitä ravistelleet rakennemuutokset 

ovat tehneet organisaatioiden innovaatio- ja uusiutumiskyvystä yhä kriittisempiä menes-

tystekijöitä. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja selviytyminen ja kyky kilpailla kansain-

välisillä markkinoilla edellyttää organisaation kykyä luoda uutta. (Martela ym. 2015, 199.) 

Murroksessa esimiehen odotetaan olevan visionääri, nopea oivaltaja ja päätöksentekijä, 

substanssiosaaja sekä sellainen, joka antaa työntekijöille aikaa ja palautetta (Keskinen 

ym. 2005, 14). Todellinen muutos ja uudistuminen organisaatioissa syntyvät yhä useam-

min kuitenkin eri toimijoiden välisenä yhteistyönä, yksilöiden henkilökohtaisten 
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kokemusten kautta. Onnistuakseen uudistuminen vaatii aktiivista ja tietoista johtamista, 

yhteisöllistä kehittämistä, luottamusta ja avoimuutta, yhteistyökykyä ja -halua, verkosto-

ajattelua sekä jokaisen työntekijän tehokasta itsensä johtamista. (Työterveyslaitos 2016.) 

Vahvan kulttuurin organisaatiot 

Organisaatiot, joiden työntekijät jakavat tietyt arvot ja joissa arvot näkyvät päivittäisessä 

toiminnassa, ovat niin kutsuttuja sisäisen motivaation organisaatioita. Sisäisen motivaa-

tion organisaatiot ovat usein vahvan kulttuurin organisaatioita. Näitä vahvan kulttuurin or-

ganisaatioita leimaa vahva identifioituminen omaan organisaatioon. Ideaalitilanteessa yk-

silö ei ole vain töissä firmassa, vaan on firmalainen, jolloin hän kokee yrityksen, sen arvot 

ja jopa siihen liittyvät tarinat omikseen. (Martela ym. 2015, 131.) Organisaatiokulttuurilla ja 

sen arvoihin perustuvilla toimintatavoilla ja käytännöillä, on merkittävä vaikutus työn mie-

lekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksen syntymiseen (Aaltonen ym. 2015, 94 – 96). 

Vahva organisaatiokulttuuri luo perustan työntekijöiden itseohjautuvuudelle: parhaimmil-

laan työntekijät pystyvät toimimaan itsenäisesti, vallitsevan kulttuurin ja organisaation ar-

vojen toimiessa ohjenuorana päivittäisiä valintoja tehtäessä (Martela ym. 2015, 131). Or-

ganisaatiokulttuurin ongelma on siinä, ettei sitä voi ostaa, vaan organisaatioiden on luo-

tava se itse. Osana organisaatiokulttuurin luomista työntekijöitä tulisi johtaa niin, että he 

haluavat olla parempia työssään ja kehittyä. Tällaisella luovuuden johtamisella tarkoite-

taan myös rohkeuden johtamista. (Tuominen 2012.) 

Yksilöllinen ja yhteisöllinen inhimillinen pääoma 

Roosin ym. (2006) mukaan inhimillinen pääoma on yksilöiden hallussa olevaa aineetonta 

pääomaa, joka ilmenee yksilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien, osaamisen ja koke-

musten kautta. Inhimillinen pääoma ei kuitenkaan viittaa ainoastaan yksilön pääomaan, 

vaan siihen sisältyvät elementit, kuten osaaminen ja taito ovat myös organisaation inhimil-

listä pääomaa. Organisaation inhimilliset resurssit, kokemus ja taito, ovat työntekijöiden 

yhteisöllistä kyvykkyyttä. Polanyi (1966) havaitsi kokemuksellisen tiedon ja taidon levittä-

miseen liittyvän ongelman, jonka mukaan ihmiset tietävät enemmän kuin he osaavat ker-

toa. (Puusa & Reijonen (toim.) 2011, 15; 19.) 

Työntekijät ovat usein haluttomia jakamaan tietoa, koska he kokevat, etteivät hyödy siitä 

itse. Heidän ajatuksissaan tieto voi myös edustaa valtaa tai sitten organisaatiokulttuuri ei 

vain yksinkertaisesti tue ja kannusta tiedon jakamiseen. Organisaation keinona kannustaa 

tiedon jakamiseen on ylläpitää avointa ja luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä. Tähän il-

mapiiriin vaikuttaa puolestaan se, kuinka reilusti työntekijät kokevat organisaation heitä 

kohtelevan. Eli organisaatiokulttuuri, jossa työntekijät tuntevat heitä kohdeltavan reilusti, 
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helpottaa luottamuksellisen ilmapiirin synnyttämistä ja ylläpitämistä, mitä voi seurata (hil-

jaisen) tiedon aktiivisempi jakaminen. (Puusa & Reijonen (toim.) 2011, 22; 26; 28.) 

Hiljainen tieto ei ole näkyvää, kirjoitettua tai sanallista tietoa, vaan se koostuu yksilöiden 

omista havainnoista ja kokemuksista, ja siksi sen siirtäminen ja hallinta on todella vaikeaa. 

Hiljainen tieto voidaan jakaa kolmeen osaan: tekniseen (kädentaidot), tiedolliseen (näke-

mykset ja uskomukset) ja keholliseen (aistinvaraiset) ulottuvuuteen. Perinteisissä amma-

teissa osaaminen muodostuu kaikista näistä kolmesta. Hiljainen tieto karttuu työntekijöille 

ajan myötä kokemuksen kautta, ja usein se muodostaa organisaation osaamisen ja kilpai-

lukyvyn ytimen. (Kujansivu, Lönnqvist, Jääskeläinen & Sillanpää 2007, 127.) 

Organisaatioiden oppiminen 

Tänä päivänä oppiminen tapahtuu yhä useammin työn ohessa, ja kun siihen vielä liitetään 

jatkuvan kehittämisen kulttuuri, voidaan todeta, että työ opettaa ja että työ itsessään on 

oppimista. Yksilöiden oppiminen on tärkeää, mutta parhaassa tapauksessa organisaatio 

on enemmän kuin sen yksilöiden yhteenlaskettu summa, jolloin organisaatio on oppiva. 

Organisaation oppiminen on organisaation kykyä liittää sen jäsenten oppiminen yhteen, 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Martela ym. 2015, 110.) 

Organisaatiossa oppiminen voi tapahtua joko yksilö-, tiimi- tai organisaatiotasolla. Oppimi-

nen lähtee yksilön oppimisesta. Kokemuksia keräämällä ja niitä syvällisesti arvioimalla eli 

reflektoimalla yksilö oppii ja samalla kasvattaa henkilökohtaista osaamistaan. Yksilöt muo-

dostavat tiimin, joka on organisaation tärkein oppimisyksikkö. Tiimissä oppiminen edellyt-

tää sen jäseniltä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiimin jäsenten välistä luotta-

musta. Varsinainen organisaation oppiminen tarkoittaa uusien prosessien, toimintatapojen 

ja menetelmien käyttöönottoa. Se on organisaation ydinosaamisten määrittelyä ja organi-

saation oppimista tukevien arvojen korostamista. Oppivan organisaation tavoitteena on 

pystyä muuttumaan ja uudistumaan nopeasti. Organisaation oppimisprosessi kattaa sen 

kaikki tasot ja sitä voidaan pitää yhtenä organisaatioiden avainosaamisena, sillä oppimi-

nen on kaiken uudistumisen lähtökohta. (Sydänmaanlakka 2009, 61 – 63.) 

Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa vuosittain työolobarometrin, joka kuvaa suomalaisen 

työelämän tilaa työpaikoilla ja mittaa samalla työelämän muutoksia. Vuoden 2018 ennak-

kotiedon mukaan (loppuraportti julkaistaan syksyllä 2019) palkansaajilla on ollut aiempaa 

enemmän mahdollisuuksia oppia ja osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja on opiskeltu entistä enemmän. Yhä useampi työntekijä 

on kokenut oppivansa työssään. (Lyly-Yrjänäinen 2019.) 
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Kohdeorganisaatio – Finnair Oyj 

Finnair on verkostolentoyhtiö, jonka kasvustrategian ytimessä on Aasian ja Euroopan väli-

sen lentoliikenteen kasvavan kysynnän hyödyntäminen. Yhtiön strategia perustuu Aasian 

kasvaviin markkinoihin, Helsingin maantieteelliseen sijaintiin Aasian ja Euroopan välisen 

nopeimman lentoreitin varrella, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen 

ja täsmälliseen operointiin. (Finnair 2019e.) Yhtiö lennätti vuonna 2017 lähes 12 miljoonaa 

matkustajaa, joista parhaimmillaan yli 40 000 yhden päivän aikana (Finnair 2017). 

Finnairin tavoitteena on kestävä ja kannattava kasvu. Yhtiön strategiatyö perustuu turvalli-

suuteen. Turvallisuuden lisäksi taloudellisuus, sosiaalisuus ja ympäristövastuullisuus ovat 

merkittävässä roolissa Finnairin strategiassa ja liiketoiminnassa. (Finnair 2019a.) Strate-

gisten tavoitteiden saavuttamiseksi Finnair keskittyy viiteen operatiiviseen painopistealu-

eeseen: kasvuun, asiakaskokemukseen, henkilöstökokemukseen, uusiutumiseen ja vas-

tuullisuuteen (Finnair 2019e). Finnairin strategiset tavoitteet ovat 

• lisämyyntituottojen lähes kaksinkertaistaminen vuodesta 2016 vuoteen 2020 ja 

• matkustajamäärätavoite 20 miljoonaa vuonna 2030 (Finnair 2019c). 

Finnairin toiminta on laajentunut viimeisten vuosien aikana merkittävästi, yhtiöön on han-

kittu uusia lentokoneita, joilla operoidaan uusiin kohteisiin (Yle 2014; Finnair 2019d). Yh-

tiön laivastoon kuuluu 83 lentokonetta, joista 14 on täysin uusia vuosien 2015 – 2019 ai-

kana toimitettuja Airbus A350 XWB -lentokoneita. Samaan aikaan yhtiö on hankkinut uu-

sia Airbus A321 Sharklet-koneita. Finnairin operoi nykyaikaisella laivastollaan 20 kohtee-

seen Aasiassa, kahdeksaan kohteeseen Amerikassa ja yli 100 kohteeseen Euroopassa. 

(Finnair 2019a; Finnair 2019b; Finnair 2019e.) Uusien koneiden myötä myös uutta henki-

löstöä on rekrytoitu yhtiöön lyhyen ajan sisällä runsaasti (Talouselämä 2017). Finnairin 

henkilöstö kasvoi vuoden 2017 aikana yhteensä 1 080 työntekijällä. Näiden joukossa oli 

lentäjiä, matkustamomiehistöä, digiosaajia ja muita yhtiön kasvun mahdollistavia ammatti-

laisia. (Finnair 2017.) Lentäjien määrä yhtiössä on kasvanut jo noin tuhanteen (Hult 2018). 

Jatkuvasti kehittyvä ja tulevaisuuteen suuntaava Finnair on palkittu Pohjois-Euroopan par-

haana lentoyhtiönä 9. vuotena peräkkäin (Skytrax 2019). Finnair panosti vuoden 2017 ai-

kana voimakkaasti resurssointiin, johtamiseen, osaamiseen sekä työtapojen ja työhyvin-

voinnin kehittämiseen, käyttäen 10 miljoonaa euroa henkilöstön kehittämiseen. Yhtiön ver-

tailukelpoinen liiketulos nousi vuonna 2017 ennätystasolle 170,4 miljoonaan euroon ja sa-

malla sen tase säilyi vahvana kasvuinvestoinneista huolimatta. (Finnair 2017.) 
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3.2 Kehittämishankkeen kuvaus ja eteneminen 

Tämän kehittämishankkeen kohteena oli yhtiön lentotoimintaosaston toimintakäsikirjan 

yleinen osa (A osa) sekä siihen liittyvien johtamiskäytäntöjen kehittäminen. Toimintakäsi-

kirjan A osa sisältää lentävän henkilöstön päivittäiseen työntekoon liittyviä toimintamene-

telmiä ja ohjeita. Kehittämishankkeessa toimintakäsikirjaa, sen päivittämistä ja käsikirjaan 

liittyviä johtamiskäytäntöjä lähestyttiin käsikirjan käyttäjien, yhtiön lentäjien, sekä käsikirjan 

ylläpidosta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavien tahojen, yhtiön ja toimivaltaisen vi-

ranomaisen edustajien, näkökulmasta. 

Toimintakäsikirjan A osaa päivitetään jatkuvasti, joko yhtiön toiminnassa tapahtuvien muu-

tosten tai lentotoiminnan taustalla olevien viranomaisvaatimusten päivittyessä. Toiminta-

käsikirjaan tehtävien päivitysten toteuttaminen ja näistä päivityksistä tiedottaminen ei ole 

nykyisellään lainkaan yksiselitteistä tai helppoa. Jotta kehittämishankkeesta voidaan laatia 

yhtiölle toteutettavissa olevia kehittämisehdotuksia, oli ensisijaisen tärkeää ensin selvittää 

lentotoiminnan luvista ja hyväksynnöistä sekä lentotoiminnan valvonnasta vastaavan toi-

mivaltaisen viranomaisen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, edustajien näkemyksiä 

toimintakäsikirjan kehittämismahdollisuuksista. 

Kehittämishanke eteni kuvion 8 mukaisesti työelämälähtöisen ja tulevaisuuteen suuntaa-

van uudistamistarpeen tunnistamisesta kehittämishankkeen toimeksiantosopimuksen te-

kemiseen ja hankkeen tarkempaan rajaukseen sekä tutkimuskysymysten laadintaan. Ke-

hittämishankeen tietoperustan kokoamista seurasi tietoperustan ja tutkijan substanssi-

osaamiseen pohjautuvien ensimmäisen teemahaastattelun teemojen ja apukysymysten 

laadinta. Näiden teemojen ja apukysymysten avulla selvitettiin yhtiön lentäjistä koostuvan 

ryhmän näkemyksiä toimintakäsikirjan A osan nykytilanteesta. Lentäjille tehdystä ryhmä-

muotoisesta teemahaastattelusta saatujen vastausten analysoinnin jälkeen laadittiin toi-

sen, yhtiön ja toimivaltaisen viranomaisen edustajien kanssa käydyn, ryhmämuotoisen 

teemahaastattelun teemat ja apukysymykset. Näiden teemojen ja apukysymysten tarkoi-

tuksena oli varmistaa toimintakäsikirjan kehitysideoiden vaatimustenmukaisuus. 

Teemahaastattelujen kautta siirryttiin aineiston analysointivaiheeseen, jossa kerätty ai-

noisto litteroitiin, teemoiteltiin ja kategorisoitiin. Kategoriointia seurasi aineiston reflektointi 

ja varsinainen kehittämishankkeen aikainen kehittäminen. Aineiston analysointivaiheen 

jälkeen laadittiin tutkimus- ja kehittämishankkeen tulokset. Näitä tuloksia ja työn tietope-

rustaa vertaamalla ja yhdistelemällä syntyivät kehittämishankkeen johtopäätökset ja poh-

dinta sekä kehittämisehdotukset yhtiölle. 
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KUVIO 8. Kehittämishankkeen eteneminen 

Kehittämisehdotusten laadintaa seurasi työn palautus ja esittely julkaisuseminaarissa. Ke-

hittämishankkeen tarkempi aikataulu on esitetty kuviossa 9. 

 

 

KUVIO 9. Kehittämishankkeen etenemisen aikataulu 

Tarve kehittää 
toimintakäsikirjaa sekä 
uudistaa siihen liittyviä 

johtamiskäytäntöjä

Toimeksiantosopimus 

Tehtävän rajaus

Tutkimuskysymykset

Tietoperustan 
kokoaminen

1. haastattelun teemat

Nykytilan selvittäminen 
teemahaastattelu

(lentäjät)

Saatujen vastausten/ 
kehitysideoiden 

analysointi

2. haastattelun teemat

Kehitysideoiden 
vaatimustenmukaisuus 

teemahaastattelu

(yhtiö & Traficom)

Analysointivaihe: 
reflektointi ja 
kehittäminen

Tutkimustulokset

Johtopäätökset & 
pohdinta

Kehittämisehdotukset

Marras- joulukuu 
2017

•Tarve ja mahdollisuus 
kehittää yhtiön 
toimintakäsikirjan 
yleistä osaa (A osa) 
sekä uudistaa sen 
johtamiskäytäntöjä

•Kehittämishankkeen 
suunnitelman laadinta

Vuosi 2018

•Alustavia keskusteluja 
toimeksiantajan 
edustajan kanssa 
kehittämishankeen 
toteuttamisesta

Tammikuu 2019

•Virallinen ehdotus 
kehittämishankkeen 
toteuttamisesta

•Kehittämishankkeen 
tarkempi rajaus ja 
tutkimuskysymysten 
laadinta

Helmikuu 2019

•Opinnäytetyön 
toimeksiantosopimuk-
sen allekirjoitus

•Kehittämishankkeen 
tietoperustan 
kokoaminen alkaa

Maalis- huhtikuu 2019

•Tietoperustan kokoaminen jatkuu ja 
tutkimuskysymykset tarkentuvat

•1. teemahaastattelusta sopiminen 
toimintakäsikirjan nykytilan selvittämiseksi

•2. teemahaastattelusta sopiminen 
kehitysideoiden vaatimustenmukaisuuden 
varmistamiseksi

•1. teemahaastattelun teemojen laadinta

Touko- kesäkuu 2019

•1. teemahaastattelu pitäminen

•Haastattelun aikaisen nauhoituksen 
litteroiminen ja vastausten analysointi

•2. teemahaastattelun teemojen laadinta

•2. teemahaastattelun pitämien

•Haastattelun aikaisen nauhoituksen 
litteroiminen ja vastausten analysointi

•Analysointivaihe: kehittäminen

•Tutkimustulosten, johtopäätösten ja 
kehittämisehdotusten laadinta

•Työn palautus ja esittely seminaarissa
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3.3 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 

3.3.1 Toimintatutkimus 

Tämä kehittämishanke toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena toimintatutkimuksena. 

Kehittämishankkeen aikana tiedonkeruumenetelmänä käytettiin ryhmämuotoisia teema-

haastatteluja. Ensimmäisen lentäjille tehdyn haastattelun tarkoituksena oli selvittää yhtiön 

toimintakäsikirjan A osan nykytilanne. Toisessa yhtiön ja toimivaltaisen viranomaisen 

edustajien kesken käydyssä haastattelussa varmistettiin toimintakäsikirjan kehitysehdo-

tusten vaatimustenmukaisuus. 

Perinteisesti kehittämistä on lähestytty kahdesta eri näkökulmasta. Kehittämishankkeet 

olivat pitkään joko selkeästi käytännöllisiä, jolloin tarkoituksena ei ollut tuottaa yleistävää 

tai siirrettävissä olevaa tietoa, tai ne oli suunnattu pelkästään tutkimuksellisen tiedon tuo-

tantoon. Viimeisten vuosikymmenien ajan yleistyneissä suuntauksissa kehittäminen ja tut-

kimus ovat kuitenkin yhdistyneet erilaisiksi tutkimuksellisen kehittämisen malleiksi, joita 

voidaan hyvin soveltaa esimerkiksi asiantuntijatehtävien kehittämiseen. (Toikko & Ranta-

nen 2009, 29.) Toimintatutkimus soveltuu erinomaisesti vuorovaikutukseen pohjautuvan 

sosiaalisen toiminnan tutkimiseen, jossa tavoitellaan käytännön hyötyjä ja käyttökelpoista 

tietoa (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 16; 19). 

Toimintatutkimus on tapa hahmottaa tutkimuksen ja tutkittavan todellisuuden välistä suh-

detta (Kuula 1999, 10). Toimintatutkimuksen tarkoituksena on toiminnan kehittäminen ja 

sen samanaikainen systemaattinen seuranta, eli teorian ja käytännön yhdistäminen. Toi-

mintatutkimus sisältää useita eri vaiheita, joissa käytäntö ja reflektio seuraavat toisiaan. 

Toimintatutkimukselle tyypillinen tiedontuotantotapa on prosessimaista, mitä ei kuitenkaan 

voida täysin suunnitella ennalta, sillä tutkimuksen aikaiset havainnot ohjaavat tutkimuspro-

sessin etenemistä. (Toikko & Rantanen 2009, 30.)  Kun tutkija käyttää omia havaintojaan 

tutkimusmateriaalina, hänelle kehittyy hiljalleen ymmärrys tutkittavasta aiheesta. Toiminta-

tutkimusta pidetään hermeneuttisena prosessina, johon kuuluvaa vähittäisen ymmärtämi-

sen ja tulkinnan prosessia nimitetään hermeneuttiseksi kehäksi. (Heikkinen ym. 2007, 20.) 

Toimintatutkimus voidaan jakaa useisiin eri suuntauksiin, joissa yhtenä merkittävimpänä 

muuttujana on tutkijan oma osallisuus ja rooli tutkimuksessa (Toikko & Rantanen 2009, 

89; 91). Kun perinteisessä tutkimuksessa on painotettu tutkijan ulkopuolisuutta ja objektii-

visuutta, toimintatutkimuksessa tutkijalla on aktiivinen rooli vaikuttajana ja toimijana. Tutki-

jan tehtävänä on luoda uskoa osallistujien kykyihin eli voimaannuttaa heidät osaksi muu-

tosta. (Heikkinen ym. 2007, 20.) 
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Brydon-Millerin, Greenwoodin ja Brannickin (2005) mukaan toimintatutkimuksella voidaan 

tavoitella laajaa muutosta, yksittäisen toimijan henkilökohtaista oppimista tai selkeästi ra-

jattua yhden organisaation sisäisen toimintatavan kehittämistä, kuten tässä kehittämis-

hankkeessa. Toimintatutkimuksessa tutkija laatii tutkimuskysymykset ja valitsee käytettä-

vät tutkimusmenetelmät. Lisäksi tutkija määrittää oman suhteensa tutkittavaan kohtee-

seen ja tarkastelee tutkimuksen luotettavuutta tiedeyhteisön toimintatapojen mukaisesti. 

(Toikko & Rantanen 2009, 31; 89; 91.) 

Tässä työssä kehittäminen ja tutkimus yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi tutkimuskysy-

mysten avulla, jotka ohjasivat ja sitoivat tietoperustan osaksi kehittämishankkeen aikana 

järjestettyjä ryhmämuotoisia teemahaastatteluja ja työn lopussa yhtiölle osoitettuja kehittä-

misehdotuksia. Tarkoituksena oli luoda sosiaalinen ja osallistava prosessi, jossa oli mu-

kana niin yhtiön työntekijöitä, lentäjiä, kuin yhtiön edustajana toimintakäsikirjan A osan yl-

läpidosta ja päivittämisestä vastaava johtaja sekä kansallisen toimivaltaisen viranomaisen, 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, edustajia. 

Toimintatutkimuksen spiraalimaisuus 

Toimintatutkimuksen yhteydessä kehittämishankkeen eteneminen voidaan nähdä jatku-

vana syklinä eli spiraalina, jossa kehittämistoiminnan tehtävät muodostavat kehän. Ke-

hässä suunnittelua seuraavat toiminta, havainnointi ja reflektointi. Ensimmäistä kehää 

seuraa uusi kehä, sisältäen uudelleen suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja reflektoin-

nin, ja näin kehät täydentävät toisiaan. Itse kehittäminen tapahtuu aina reflektion eli arvi-

ointivaiheen aikana. (Toikko & Rantanen 2009, 66 – 67.) 

 

KUVIO 10. Toimintatutkimuksen syklit (mukaillen Toikko & Rantanen 2009, 67) 

Suunnittelu Havainnointi

Reflektointi

Toiminta
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Tietoperustan kokoaminen, ryhmähaastattelun ajankohdasta sopiminen sekä haastattelun 

teemojen laatiminen oli osa kuvion 10 suunnitteluvaihetta. Kehittämishanke eteni teema-

haastattelun tekemisellä eli toimintavaiheella. Havainnointivaihe alkoi jo ensimmäisen tee-

mahaastattelun aikana, mutta jatkui vielä sen jälkeen haastattelun aikaisten havaintojen ja 

nauhoitusten purkamisella. Toiminta- ja havainnointivaihe menivät osin päällekkäin ja oli-

vat vuorovaikutuksessa keskenään. Havainnointivaihetta seurasi reflektointi- eli arviointi-

vaihe, jossa haastattelun analysoinnin ja siitä saatujen tulosten jälkeen suunniteltiin seu-

raavan syklin, yhtiön ja toimivaltaisen viranomaisen edustajille tehdyn, teemahaastattelun 

teemat. Kuten toiminta- ja havainnointivaihe, myös reflektointi- ja seuraavan syklin suun-

nitteluvaihe olivat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on jonkin todellisuuden kuvaami-

nen. Kvalitatiivinen tutkimus mahdollistaa moninaisten kohteiden kokonaisvaltaisen tutki-

misen. Kvalitatiivinen tutkimus tulee nähdä pikemminkin pyrkimyksenä löytää ja paljastaa 

tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia totuuksia tai väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 156 – 157.) Laadullinen tutkimus voidaan nähdä niin kutsuttuna ymmär-

tävänä tutkimuksena (Tuomi & Sarajärvi 2009, 28). 

Laadulliset menetelmät mahdollistavat tutkittavan ilmiön kuvaamisen sanoin ja lausein 

(Kananen 2008, 24 – 25). Laadullisen tutkimuksen menetelmät mahdollistivat tässä kehit-

tämishankkeessa toimintakäsikirjan taustalla olevien vaatimusten, lentäjien tuntemusten, 

vallitsevien näkemysten sekä inhimillisten tekijöiden syvällisemmän tarkastelun ja ymmär-

tämisen. Laadullisen tutkimuksen menetelmillä pyrittiin selvittämään tutkittavan ilmiön eli 

toimintakäsikirjan muodon ja sisällön vaikutusta käsikirjan käytettävyyteen ja ymmärrettä-

vyyteen, esimiesten johtamiskäytäntöjen vaikutusta käsikirjan päivitysten seuraamiseen ja 

sisäistämiseen sekä lentäjien itsensä johtamisen ja sisäisen motivaation merkitystä am-

mattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

Osallisuuden merkitys ja haastattelujen dialogisuus 

Kehittämishankkeen aikana järjestetyissä ryhmämuotoisissa teemahaastatteluissa koros-

tettiin osallisuuden merkitystä sekä kannustettiin osallistujia aktiiviseen vuorovaikutukseen 

luottamuksen ja avoimuuden kautta. Toimintatutkimuksen osallisuudessa voidaan nähdä 

samanaikaisesti kaksi suuntaa: kehittäjä osallistuu käytännön toimintaan ja samalla toimi-

jat osallistuvat kehittämiseen (Toikko & Rantanen 2009, 91). Tässä kehittämishankkeessa 

osallistujien, ilmailualan asiantuntijoiden, huomio pyrittiin suuntaamaan toisiin osallistujiin 

ja heidän näkemyksiinsä. Haastatteluja ohjasi haastateltujen asiantuntijoiden tulkinta ja 

näkemys toimintakäsikirjasta ja sen tarkoituksesta. 
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Dialogi ja tavanomainen keskustelu eroavat toisistaan merkittävästi, ne ovat vastakkaisia 

kommunikointitapoja. Siinä missä tavanomaisen keskustelun aikana eri mieltä oleminen 

saattaa aiheuttaa keskustelun loppua kohden kapenevan eli konvergoivan taivuttelupro-

sessin, divergoiva dialogi rohkaisee ja kannustaa osallistujia avaamaan ja laajentamaan 

näkemyksiään. (Toikko & Rantanen 2009, 92.) Tutkijan aktiivinen rooli korostuu pyrkimyk-

senä tehdä näkymättömästä tiedosta näkyvää ja tuoda keskusteluun teoreettisia näkökul-

mia (Heikkinen ym. 2007, 58). Tutkija ei voi toimia haastattelussa pelkästään kyselijänä tai 

haastattelijana, vaan hänellä on myös tärkeä rooli keskusteluun osallistujana (Tuomi& Sa-

rajärvi 2009, 79). Tässä työssä tutkija osallistui teemahaastattelujen aikaisiin keskustelui-

hin substanssiosaamisensa kautta, lisäksi tutkija joudutti ja ohjasi haastattelujen aikaisia 

dialogeja eteenpäin ennalta laadittujen apukysymysten ja avainsanojen avulla. 

Toisen teemahaastattelun kohdalla, kahden asiantuntija tahon kohtaamisessa, oli kyse 

ammatillisten näkökulmien vuorovaikutuksesta, jolloin dialogin, tässä tapauksessa ryhmä-

muotoisen teemahaastattelun, etenemiseen vaikuttivat suuresti osallistujien asenteet ja 

niiden mukaiset tavoitteet. Parhaimmillaan haastattelun aikana vuorovaikutuksen voidaan 

nähdä olevan rinnakkaista ja tasavertaista (Heikkinen ym. 2007, 58), jolloin millään taholla 

ei ole etuoikeutettua valtaa ratkaista asioita, vaan vuorovaikutus tuottaa lopulta parhaan 

mahdollisen kompromissin eli ratkaisun, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä. Kun 

tällainen kompromissi ei suoraan heijastele kummankaan osapuolen ennalta sanelemaa 

näkökulmaa, saattaa lopputuloksena syntyä aiemmista näkökulmista poikkeava uusi rat-

kaisu. (Toikko & Rantanen 2009, 93.) 

3.3.2 Tutkimusaineiston kerääminen 

Toimintatutkimuksen pääasiallisia tiedonkeruumenetelmiä ovat osallistuva havainnointi ja 

haastattelut. Haastattelujen aikana tutkija voi tehdä muistiinpanoja, mutta hänen osallistu-

essaan toimintaan muistiinpanot on tehtävä toiminnan jälkeen. Osallistuvaa havainnointia 

voidaan tukea videoinnin tai haastattelujen aikaisten nauhoitusten avulla, jolloin aineistoa 

voidaan käyttää joko sellaisenaan tai myöhemmin havainnoinnin ja muistin tukena. (Heik-

kinen ym. 2007, 104.) Tämän kehittämishankkeen aikana käydyt teemahaastattelut nau-

hoitettiin. Nauhoitusten avulla haastattelun osallistujien puheesta saatiin täysin autenttinen 

tutkimusaineisto. Tutkijan tulee olla kiinnostunut kaikesta siitä, mikä voi antaa vastauksia 

tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymyksiin, ja samalla hänen tulee edistää omaa ymmär-

rystään tutkimuskohteesta (Vilkka 2006, 21; 101). 

Kirjalliset dokumentit, kuten työryhmien muistiot, pöytäkirjat ja raportit tai kyselylomak-

keilla kerätty aineisto, toimivat myös toimintatutkimuksen määrällisenä aineistona (Heikki-

nen ym. 2007, 104). Lisäksi asetukset, hallinnolliset päätökset, viranomaisen ohjeet ja 
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tiedotusmateriaalit ovat merkittävää dokumenttiaineistoa (Vilkka 2006, 22). Toimintatutki-

mus tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden triangulaatioon eli asioiden tarkastelemiseen mo-

nesta eri näkökulmasta monin eri tavoin. Tutkimusta, jossa yhdistyvät erilaiset tutkimus-

menetelmät tai -metodit, kuten haastattelu ja havainnointi sekä tiedon kerääminen, kutsu-

taan menetelmätriangulaatioksi. (Heikkinen ym. 2007, 104.) Triangulaatiota pidetään tutki-

muksen luotettavuutta lisäävänä menetelmänä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 15).  

Tämän kehittämishankkeen tietoperusta perustui viranomaisvaatimuksiin, EU:n säädök-

siin, kansallisen viranomaisen ohjeisiin, johtamiskirjallisuudesta ja -artikkeleista kerättyihin 

johtamisen teorioihin sekä merkityksellistämisen teoriaan. Hankkeen aikana käydyt ryh-

mämuotoiset teemahaastattelut mahdollistivat eri tutkimusmenetelmien yhdistämisen ja 

sitä kautta lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuutta lisäsivät osaltaan myös tee-

mahaastattelujen aikaiset onnistuneet nauhoitukset. Nauhoitukset mahdollistivat haastat-

telujen sanatarkan litteroinnin ja tarkempien tutkimustulosten raportoinnin. 

Toimintatutkimuksessa saturaatiopistettä eli hetken, jolloin tutkittavaa materiaalia on riittä-

västi, on lähes mahdotonta määrittää. Tutkimuksen aikana tehtävä kehittäminen luo aina 

uusia kysymyksiä ja samalla syntyy uusia tapoja vastata niihin. Tutkimus voi vaikuttaa ku-

vion 10 mukaiselta loputtomalta suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin, reflektoinnin ja 

uudelleensuunnittelun spiraalilta. Tutkijan omien kokemusten reflektointi, käsitteellistämi-

nen ja aineiston analysointi luovat jatkuvasti uutta tietoa. Aineiston tulkitseminen voi tutki-

muksen edetessä pakottaa tutkijan muuttamaan tai tarkentamaan tutkimussuunnitelmaa 

tai jopa laatimaan tutkimuskysymykset uudelleen. (Heikkinen ym. 2007, 105.) Tämän ke-

hittämishankkeen edetessä tutkimuskysymykset tarkentuivat kertaalleen tietoperustan ko-

koamisen ja toistamiseen opinnäytetyön ohjaajalta saadun palautteen seurauksena. 

Haastattelun lajit: teemahaastattelu 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu, etenee tiettyjen etukäteen valittujen 

teemojen ja näihin teemoihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Tarkoituksena on 

löytää merkityksellisiä näkemyksiä tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän mukai-

sesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Haastatteluilla voidaan selventää ja syventää toimin-

nan aikana syntyneitä havaintoja, ja kysymyksillä hakea vastauksia tutkimusongelmiin. 

Käytössä oleva, rajattu, aika puoltaa haastattelujen käyttöä, joihin tutkija voi valita osallis-

tujat heidän kokemuksensa ja tietämyksensä perusteella. (Heikkinen ym. 2007, 109 – 

110.) 

Tämän kehittämishankkeen ensimmäiseen teemahaastatteluun osallistujiksi valittiin tar-

koituksella lentäjistä koostuvan Round Table -ryhmän jäsenet, jotka edustavat sekä ilmai-

lualan asiantuntijuutta että kehitysmyönteistä näkemystä yhtiön toiminnan tehostamiseksi 
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ja lentoturvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi heillä on päivittäisen lentäjän työn kautta vii-

meisin tieto yhtiön toimintakäsikirjan A osan sisällöstä ja käytettävyydestä. 

Haastattelut jaetaan tutkimuskirjallisuudessa monin eri tavoin, kysymysten muotoiluun ja 

haastattelutilanteen jäsentämiseen perustuen. Lomakehaastatteluissa kysymysten muoto 

ja niiden esittämisjärjestys on ennalta suunniteltu, kun taas teemahaastattelu etenee en-

nalta valittujen teemojen eli aiheiden varassa. Teemahaastattelussa kysymyksillä ei ole 

tarkkaa muotoa tai järjestystä. Avoimessa haastattelussa ainoastaan keskustelun aihe on 

ennalta määrätty ja haastattelu etenee syventävien kysymysten ja aihetta rakentavien 

vastausten perusteella. Toimintatutkimukseen soveltuvin ja samalla muutosten havain-

nointia tukevin haastattelun muoto on teemahaastattelu. (Heikkinen ym. 2007, 109 – 110.) 

Muihin tiedonkeruumenetelmiin nähden haastatteluiden etuina on, että haastattelun ai-

kana tutkija voi säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen mukaan ja vastaajia myö-

täillen. Lisäksi tutkija voi muuttaa aiheiden ja kysymysten järjestystä. Haastattelututkimuk-

sissa osallistujat voivat olla sekä merkityksiä luovia että tutkimuksen aktiivisia osapuolia. 

Haastateltavat voivat myös kertoa enemmän kuin tutkija on aikonut tai edes osaisi kysyä. 

Lisäksi tutkija voi esittää lisäkysymyksiä tarpeen mukaan sekä saada täydentäviä vas-

tauksia esitettyihin kysymyksiin. Tutkijan tulee kuitenkin ymmärtää haastattelu(tilanne) 

systemaattisena tiedonkeruumuotona. (Hirsjärvi ym. 2007, 200; 202.) Haastattelun onnis-

tumisen kannalta on perusteltua antaa haastattelun kysymykset, teemat tai vähintäänkin 

haastattelun aihe osallistujille ennakkoon tutustuttavaksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). 

Tässä kehittämishankkeessa teemahaastattelujen suuntaa-antavat teemat lähetettiin en-

nakkoon sekä Round Table -ryhmän vetäjälle että yhtiön ja viranomaisen edustajille. 

Tämän kehittämishankkeen teemahaastatteluiden yhteydessä osallistujille esitettiin aino-

astaan avoimia kysymyksiä, jotka antoivat vastaajille mahdollisuuden sanoa sen, mitä he 

oikeasti olivat mieltä tutkittavasta ilmiöstä. Apukysymysten ja avainsanojen avulla pyrittiin 

ainoastaan viemään haastattelua eteenpäin pitäytyen ennalta laadittujen teemojen ympä-

rillä. Toisin kuin monivalintatyyppiset kysymykset, avoimet kysymykset eivät kahlitse vas-

taajia ennalta rakennettuihin vastausvaihtoehtoihin. Lisäksi ne osoittavat vastaajien tietä-

myksen aiheesta sekä antavat mahdollisuuden tunnistaa motivaatioon liittyviä seikkoja. 

Avointen kysymysten haittapuolena voidaan nähdä olevan niihin saatujen vastausten ky-

seenalainen luotettavuus sekä laaja kirjo. (Hirsjärvi ym. 2007, 196.) Tämän kehittämis-

hankkeen ensimmäiseen teemahaastatteluun osallistui 12 henkilöä. Haastattelun aikais-

ten vastausten luotettavuutta ei ole syytä epäillä, ja vaikka vastausten kirjo oli laaja, haas-

tateltavat olivat kuitenkin hyvin yksimielisiä käsikirjaan liittyvistä näkemyksistä. 
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Haastattelun toteutus: ryhmähaastattelu 

Haastattelut voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluina. Haastattelumuotoja 

voidaan käyttää myös toisiaan täydentävinä. Niiden käytettävyys ja valinta riippuu haasta-

teltavista sekä tutkittavasta ilmiöstä. (Hirsjärvi ym. 2007, 205.) Tämän kehittämishankkeen 

molemmat teemahaastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina. Ryhmähaastattelu on käyt-

tökelpoinen toimintatutkimusta tukeva haastattelumuoto, sen etuna ovat useammalta vas-

taajalta samanaikaisesti saatavat tiedot. Ryhmä voi auttaa osallistujia muistamaan ja kor-

jaamaan väärinymmärryksiä haastattelun edetessä. (Heikkinen ym. 2007, 110 – 111.) 

Ryhmähaastattelu on käyttökelpoinen haastattelumuoto myös silloin, kun ennakoidaan 

haastateltavien arastelevan haastattelua (Hirsjärvi ym. 2007, 205 – 206). 

3.3.3 Toimintakäsikirjan nykytilan selvittäminen -teemahaastattelu 

Kehittämishankkeen ensimmäinen teemahaastattelu tehtiin yhtiön lentäjistä koostuvalle 

Round Table -ryhmän jäsenille perjantaina 3.5.2019, Toimintakeskuksessa (TOKE) Hel-

sinki-Vantaan lentoasemalla. Teemahaastattelun kesto oli puolitoista tuntia. 

Round Table -ryhmän tehtävänä on osallistua asiantuntijatyöryhmänä yhtiön toiminnan 

kehittämiseen. Ryhmän jäsenet edustavat niin yhtiön kokeneempaa (kapteenit) kuin nuo-

rempaa (perämiehet) lentäjäainesta kaikista yhtiön operoimista konetyypeistä. Haastatte-

luun osallistuneista 12 lentäjästä seitsemän työskentelee ilma-aluksen päällikkönä, eli 

kapteenina ja viisi perämiehen tehtävissä. Osallistujien kokemus yhtiön palveluksessa 

vaihteli haastattelun aikaan kolmesta (3) vuodesta kolmeenkymmeneen (30) vuoteen. 

Ennen varsinaista teemahaastattelua haastattelun teemojen ja teemoihin liittyvien, liit-

teessä 2. esitettyjen, apukysymysten ymmärrettävyys ja kytkeytyminen kehittämishank-

keen tutkimuskysymyksiin varmistettiin kahdelle yhtiön lentäjälle tehdyllä puhelinhaastat-

telulla. Kumpikaan testihaastatteluun osallistuneista henkilöistä ei kokenut tarvetta lähteä 

muuttamaan tai tarkentamaan teemoja tai niiden ympärille laadittuja apukysymyksiä. 

Ennen varsinaisen teemahaastattelun aloittamista haastatteluun osallistuneiden lentäjien 

kanssa käytiin läpi kehittämishankkeen tavoitteet. Haastateltaville kerrottiin haastattelun 

perustuvan vapaaehtoisuuteen ja heiltä pyydettiin kirjallinen suostumus haastatteluun 

sekä sen nauhoittamiseen. Haastattelun alussa osallistujille korostettiin osallisuuden mer-

kitystä osana teemahaastattelua ja osallistujia kannustettiin aktiiviseen osallistumiseen 

sekä vuorovaikutukseen dialogin pohjalta. Varsinainen haastattelu aloitettiin keskustele-

malla toimintakäsikirjan taustalla olevista viranomaisvaatimuksiin pohjautuvista peruste-

luista toimintakäsikirjan olemassaololle sekä vaatimuksista, jotka edellyttävät lentäjiä seu-

raamaan ja noudattamaan työssään käsikirjassa kuvattuja menetelmiä. 
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Teemahaastattelua ohjasi kolme tutkimuskysymysten pohjalta laadittua teemaa: 

1. Toimintakäsikirjan muoto ja sisältö – käsikirjaan tehtyjen päivitysten julkaiseminen 

ja tiedottaminen 

2. Johtaminen ja toimintakäsikirjan merkityksen korostaminen – kannustaminen ja 

valmentaminen sekä päivitettyjen menetelmien noudattamisen varmistaminen 

3. Lentäjän vastuu – sisäisen motivaation ja itsensä johtamisen merkitys ammattitai-

don ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

Haastattelusta saatujen vastausten analysoinnin jälkeen näitä tietoja hyödynnettiin tutki-

muksen seuraavassa vaiheessa laadittaessa teemoja ja apukysymyksiä yhtiön ja toimival-

taisen viranomaisen edustajien kesken käytävää teemahaastattelua varten. 

3.3.4 Kehitysideoiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen -teemahaastat-

telu 

Kehittämishankkeen toinen teemahaastattelu käytiin yhtiön ja toimivaltaisen viranomaisen 

edustajien kesken 6.5.2019, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimitilassa, Helsin-

gissä. Haastattelun kesto oli puolitoista tuntia. 

Haastatteluun osallistui yhtiön toimintakäsikirjan ylläpidosta ja päivittämisestä vastaava 

johtaja, Rules & Regulations Manager, sekä toimivaltaisen viranomaisen edustajina Len-

totoimintayksikön päällikkö sekä yksikössä työskentelevä ylitarkastaja. 

Ennen teemahaastattelun aloittamista osallistujien kanssa käytiin läpi tämän kehittämis-

hankkeen tavoitteet. Haastateltaville painotettiin haastattelun perustuvan vapaaehtoisuu-

teen ja heiltä pyydetään kirjallinen suostumus haastatteluun sekä sen nauhoittamiseen. 

Haastattelun alussa osallistujille korostettiin osallisuuden merkitystä haastattelun onnistu-

miseksi ja heitä kannustettiin aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Varsinai-

nen haastattelu aloitettiin käymällä läpi lentäjille tehdyn teemahaastattelun tuloksia toimin-

takäsikirjan A osan muodosta, sisällöstä ja sen kehittämiseen liittyvistä ideoista. 

Teemahaastattelua ohjasi kolme lentäjille tehdystä haastattelusta saatujen vastausten pe-

rusteella laadittua teemaa: 

1. Toimintakäsikirjan muodon ja sisällön vaatimukset 

2. Toimintakäsikirjaan tehtyjen päivitysten merkityksen korostaminen 

3. Lentotoiminnan harjoittajan ja lentäjän (jaettu) vastuu päivitysten seuraamisesta ja 

sisäistämisestä. 
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3.4 Aineiston analysointi 

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysina voidaan käyttää sisältöanalyysiä. Sisältöanalyysi 

mahdollistaa lähes kaiken kirjalliseen muotoon saatetun aineiston systemaattisen ja ob-

jektiivisen analysoinnin. Se voidaan liittää teoreettisena kehyksenä osaksi analyysikoko-

naisuutta tai sitä voidaan käyttää sellaisenaan yksittäisenä metodina. Useat laadullisen 

tutkimuksen analyysit perustuvat sisältöanalyysiin, mikäli se ymmärretään kuultujen, kirjoi-

tettujen tai nähtyjen sisältöjen teoreettiseksi kehykseksi. Laadullisen tutkimuksen sisällön 

analysointiin liittyy usein ongelma, sisällön laajuuden ja kiinnostavuuden rajaamisesta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92; 103.) 

Sisältöanalyysillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty ja yleisessä muodossa 

oleva kuvaus. Kerätty aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon, kadottamatta 

kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. Sisältöanalyysilla voidaan kuitenkin ainoastaan 

järjestää kerätty aineisto johtopäätösten tekoa varten ja tutkimuksia onkin usein kritisoitu 

niiden keskeneräisyydestä. Tutkimuksissa on saatettu kuvata analyysi tarkasti ja järjes-

tetty aineisto tutkimuksen tuloksina, mutta varsinaiset johtopäätökset ovat jääneet puuttu-

maan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.) 

Sisältöanalyysia tehtäessä tutkijan pitää pystyä rajaamaan aineistoa ja kirjoittamaan siitä, 

mistä kyseisessä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Tässä tutkija voi käyttää apunaan 

tutkimuksen tarkoitusta ja tutkimusongelmaa. Laadullisen tutkimuksen aineisto tulee ra-

jausten jälkeen pystyä litteroimaan tai koodaamaan. Litteroinnin tai koodaamisen jälkeen 

aineisto luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään. Luokittelu, teemoittelu tai tyypittely ym-

märretään usein aineiston varsinaiseksi analyysiksi tai analyysinä käytettäväksi teknii-

kaksi, mutta sitä on mahdotonta toteuttaa ilman, että aineisto olisi ensin rajattu ja litteroitu 

tai koodattu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92 – 93.) Litterointi voidaan tehdä koko kerätystä 

aineistosta tai valikoiden teema-alueittain. Aineiston litteroinnista ja sen tarkkuudesta ei 

ole yksiselitteisiä ohjeita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 222.) Tämän kehittämis-

hankkeen teemahaastatteluilla kerätty aineisto litteroitiin sanatarkasti ennen niiden tee-

moittelua. 

Teemoittelussa aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan. Ennen var-

sinaista teemoittelua aineisto voidaan alustavasti ryhmitellä esimerkiksi haastateltavien 

iän, sukupuolen, koulutustaustan tai hankitun työkokemuksen mukaan. Ryhmittelyn jäl-

keen aineistosta etsitään varsinaiset aiheet, teemat, ja tämän jälkeen teemoja kuvaavia 

näkemyksiä. Mikäli aineisto on kerätty teemahaastattelulla, kuten tämän kehittämishank-

keen aikana tehtiin, haastattelun teemat muodostavat jo itsessään jäsennetyn aineiston. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) 
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Laadullisen analyysin muodot 

Laadullisen aineiston analyysi jaetaan tutkimuskirjallisuudessa usein induktiiviseen tai 

deduktiiviseen analyysiin. Jako perustuu tulkintaan tutkimuksessa käytetystä päättelyn lo-

giikasta: induktiivinen tarkoittaa tulkintaa yksittäisestä yleiseen ja deduktiivinen yleisestä 

yksittäiseen suuntaan. Näiden kahden perinteisen analyysimuodon lisäksi on myös ole-

massa kolmas niin kutsuttu abduktiivinen, teoriaohjaava, päättelyn logiikka. Edellä esite-

tyn mukaisesti, sisältöanalyysiä voidaan kuvata nimillä aineistolähtöinen, teorialähtöinen 

ja teoriaohjaava. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95; 108.) 

Aineistolähtöisessä analyysissä luodaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus, 

jossa analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun 

mukaan. Teorialähtöinen analyysi pohjautuu tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esit-

tämään ajatteluun, eli tutkittava ilmiö määritellään jonkin jo tunnetun mukaisesti. Abduktii-

visessa eli teoriaohjaavassa analyysissa tutkijan ajatuksissa vaihtelevat aineistolähtöisyys 

ja valmiit mallit. Tutkijan tehtävänä on yhdistellä näitä aineistolähtöisiä ja valmiita malleja 

keskenään ja mikäli mahdollista, saada aikaan jotain uutta. Näiden kolmen eri analyysi-

muodon erot liittyvät tutkittavan ilmiön taustalla olevan teorian ohjaavuuteen aineiston 

hankinnassa, analysoinnissa ja raportoinnissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95 – 97.) 

Analyysin teknisessä vaiheessa tutkimusaineistolta kysytään tutkimusongelman tai -tehtä-

vän mukaisia kysymyksiä. Aineiston alkuperäisilmaisut pelkistetään ja pelkistetyt ilmaisut 

ryhmitellään joukoiksi. Ilmaisut kategorisoidaan eli luokitellaan ja kategorioille annetaan 

niitä kuvaavat nimet. Kategorisointi on analyysin kriittisin vaihe, sillä siinä tutkija oman tul-

kintansa mukaan päättää, mitkä ilmaisut kuuluvat mihinkin kategoriaan. Tämän jälkeen 

jatketaan yhdistelemällä eri alakategorioita keskenään ja muodostamalla niistä yläkatego-

rioita. Yläkategoriat nimetään ja lopuksi ne yhdistetään yhdeksi kaikkia kuvaavaksi kate-

goriaksi. Mallissa ala- ja yläkategorioiden luominen liittyy merkityskokonaisuuksien jäsen-

tämiseen ja tulkintaan. Yhdistävien kategorioiden luominen ja kategorioiden välillä tehtävä 

tulkinta on merkityskokonaisuuksien syntetisointia. Siinä missä tutkimusaineisto kuvaa tut-

kittavaa ilmiötä, on analyysin tarkoituksena luoda ilmiöstä sanallinen ja selkeä kuvaus. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 101; 103; 108.) 
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4 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET 

4.1 Toimintakäsikirjan nykytilan selvittäminen -teemahaastattelu 

Kehittämishankkeen ensimmäistä, yhtiön lentäjistä koostuvan Round Table -ryhmän jäse-

nille tehtyä, teemahaastattelua toimintakäsikirjan nykytilan selvittämiseksi ohjasi kolme 

teemaa: 

1. Toimintakäsikirjan muoto ja sisältö – käsikirjaan tehtyjen päivitysten julkaiseminen 

ja tiedottaminen 

Haastattelussa aikana keskusteltiin siitä, mitä hyvää yhtiön toimintakäsikirjan A 

osassa on koettu olevan ja millainen vaikutus sillä on lentäjän päivittäiseen työnte-

koon. Lisäksi kartoitettiin mahdollisia nykyisessä toimintakäsikirjassa havaittuja on-

gelmia, puutteita ja kehittämiskohteita. Haastattelun aikana keskusteltiin myös toi-

mintakäsikirjan sisällöstä, muodosta ja sen työtä ohjaavien tekstien järjestyksestä 

sekä keinoista, joilla yhtiö voi korostaa käsikirjaan tehtyjen päivitysten merkitystä. 

2. Johtaminen ja toimintakäsikirjan merkityksen korostaminen – kannustaminen ja 

valmentaminen sekä päivitettyjen menetelmien noudattamisen varmistaminen 

Haastattelun toiseen teemaan liittyen ryhmän jäsenten kanssa keskusteltiin kei-

noista, joilla lentotoimintaosaston esimiehet voivat entistä tehokkaammin ja järjes-

telmällisemmin kannustaa ja valmentaa lentäjiä seuraamaan toimintakäsikirjan A 

osaan tehtyjä päivityksiä. Lisäksi keskusteltiin siitä, millainen vaikutus toimintakäsi-

kirjalla on lentäjän päivittäiseen työntekoon sekä keinoista, joilla yhtiö voi tukea kä-

sikirjan sisältämien menetelmien hyvää tuntemusta. 

3. Lentäjän vastuu – sisäisen motivaation ja itsensä johtamisen merkitys ammattitai-

don ylläpitämisessä ja kehittämisessä 

Haastattelussa selvitettiin, mistä löytyvää ja millaisessa muodossa olevaa toiminta-

käsikirjan A osaa lentäjät käyttävät, ja mikä motivoi heitä seuraamaan ja sisäistä-

mään käsikirjaan tehtyjä päivityksiä. Osallistujien kanssa keskusteltiin sisäisen mo-

tivaation ja itsensä johtamisen tärkeydestä osana lentäjien oma-aloitteista ammat-

titaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Lisäksi keskusteltiin siitä, millaisena lentäjät 

olivat kokeneet vastuunsa käsikirjaan tehtyjen päivitysten seuraamisesta ja sisäis-

tämisestä ja kuinka päivityksiin liittyvää tietoa tulisi jakaa. 
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4.1.1 Toimintakäsikirjan muoto ja sisältö – käsikirjaan tehtyjen päivitysten julkai-

seminen ja tiedottaminen 

Mitä hyvää. Kaikki osallistujat pitivät yhtiön nykyistä sähköisessä muodossa olevaa toi-

mintakäsikirjan A osaa perinteistä paperiversiota parempana. Käsikirjan hakutoiminnon 

nähtiin helpottavan käsikirjan käyttöä, lisäksi päivitysten teko sähköiseen käsikirjaan koet-

tiin helppona ja nopeana tapana pitää ”henkilökohtainen” käsikirja ajan tasalla. Nykyisen 

käsikirjan nähtiin sisältävän lähes kaiken päivittäiseen operointiin tarvittavan tiedon. 

Harvoin tulee vastaan asioita, mitä sieltä ei löytyisi. 

Millainen vaikutus. Keskusteltaessa siitä, millainen vaikutus toimintakäsikirjan A osalla 

on lentäjän päivittäiseen työntekoon, käsikirjaa pidettiin määräävänä ja rajoittava doku-

menttina. Käsikirjan nähtiin luovan raamit, joiden sisällä lentäjän tulee toimia. Mutta sen 

nähtiin myös osaltaan helpottavan työntekoa, koska se antaa oikeuksia tehdä työhön liitty-

viä asioita ilman, että tarvitsee koko ajan perustella, mitä tekee. 

Ongelmat ja puutteet. Yhtenä haasteena toimintakäsikirjan A osan käytettävyydelle näh-

tiin olevan sen valtava koko ja sivumäärä. Käsikirjan nähtiin kasvavan nopeasti sinne lisät-

tävien tietojen myötä. Haastateltavat kertoivat käsikirjan sisältävän myös sellaisia ”ei rele-

vantteja asioita” ja ”turhaa” tietoa, mitä normaaliin päivittäiseen operointiin ei tarvita. Esi-

merkit tällaisista tiedosta jäivät puuttumaan. 

Käsikirjaan kaivattiin selkeämpiä osioita eri aihealueille, lisäksi sen arkiseksi haasteeksi 

koettiin työn luonteeseen liittyvä aikapaine yhdistettynä käsikirjan kompleksisuuteen (mo-

nimutkaisuuteen). Moni haastatteluun osallistuneista kaipasi tiivistelmää tai tiivistettyä ver-

siota toimintakäsikirjan A osasta. 

 Voisiko olla tiivistelmä OM-A:sta, jolla pärjäisi 95 prosentissa caseja (tilanteita)? 

Muutama haastatteluun osallistujista oli kokenut toimintakäsikirjan A osan tekstien sana-

muotojen sisältävän paikoin tulkinnan varaa, jolloin tekstien tarkoitus ei ollut selvinnyt yh-

dellä lukukerralla. Myös käsikirjan sisällön englanninkieliset tekstit oli koettu osin haasteel-

lisina, mikä lisää käsikirjan sisältämien menetelmien ja ohjeiden tulkinnanvaraisuutta. 

Pitäisi olla natiivi englantia puhuva lakimies, että pystyisi aukottomasti lukemaan 

sitä. 

Sisällön järjestys. Toimintakäsikirjan A osan sisällöltä toivottiin enemmän kronologista 

järjestystä, esimerkiksi lennon tankkauksen suunnitteluun ja sääminimeihin liittyvät tiedot 

koettiin olevan useammassa eri kohdassa käsikirjaa. Keskusteltaessa käsikirjan sisällön 

järjestyksestä, joka parhaiten tukisi yksittäisen lennon suorittamista, esiin nousi useaan 
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otteeseen ajatus kahdesta erillisestä käsikirjasta tai mahdollisuudesta lähestyä käsikirjaa 

kahdella tapaa: operaatioihin tai organisatorisiin asioihin (viranomaisvaatimuksiin) perus-

tuen. 

Kaikki regulaatioon liittyvä saisi tulla jostain muusta lähteestä. 

Käyttökelpoisena vaihtoehtona nähtiin myös käsikirjan sisällön järjestäminen konetyyppi-

kohtaisesti tai vaihtoehtoisesti sen jakaminen täysin erillisiksi konetyyppikohtaisiksi käsi-

kirjoiksi. Tutkijan kysyessä osallistujien mielipidettä rakentaa toimintakäsikirjan A osa 

muotoon, joka noudattaisi lennon edistymisen järjestystä, ajatus sai jonkin verran kanna-

tusta, ja sen uskottiin osaltaan nopeuttavan tarvittavien tietojen löytämistä. 

Tulevaisuudessa osallistujat halusivat nähdä toimintakäsikirjan A osan, jonka jokainen sen 

käyttäjä voisi rakentaa itse omien tarpeidensa ja suoritettavien operaatioiden mukaan. Li-

säksi jokaisella käsikirjan käyttäjällä tulisi olla mahdollisuus luoda käsikirjan sisään omia 

oikopolkuja, joiden kautta tarvitsemansa tiedon löytäisi nopeammin ja helpommin. 

Semmoinen kuin jokainen itse haluaa, tässä vuosien varrella tulee painotettua ihan 

eri asioita. 

Sisällön muoto. Ryhmän jäsenet toivoivat toimintakäsikirjan A osan lukujen (kuvio 6) 

sekä sen osien (kuvio 5) välille enemmän hyperlinkkejä. Lisäksi keskusteluissa nousi esiin 

hypertekstit ja niiden hyödyntäminen osana toimintakäsikirjan tulevaa kehitystä. Tieteen 

termipankki määrittelee hypertekstin digitaalisessa muodossa olevaksi tekstiksi, joka sisäl-

tää linkkejä toisiin teksteihin ja jonka lukemisen ei tarvitse edetä lineaarisesti (Tieteen ter-

mipankki 2019b). 

Toimintakäsikirjan käyttäjäystävällisyyden osallistujat uskoivat tehokkaimmin paranevan, 

mikäli nykyinen sähköisessä muodossa (A4 formaatissa oleva pdf-tiedostomuotoinen do-

kumentti) oleva käsikirja saataisiin korvattua uudella käyttöjärjestelmällä ja sovelluksella, 

joka tukisi paremmin käsikirjan sisäisiä ja eri käsikirjan osien välisiä linkityksiä. 

En näe syytä, miksi meidän täytyy lukittua tällaiseen A4 formaattiin. 

Yhden osallistujan näkemys mahdollisuudesta ”sukeltaa OM-A:n sisään” ja kaivautua sy-

vemmälle tarvitsemiinsa tietoihin herätti kiinnostusta. Osallistuja puhui Prezin kaltaisesta 

käyttöliittymästä x-, y- ja z-akseleista ja teksteistä, joita voisi ikään kuin zoomata. Prezi on 

avoin tapa luoda ja järjestää esitys muotoon, joka mahdollistaa tietojen välillä liikkumisen 

vapaasti ja kriittisten tietojen tarkemman tarkastelun ilman rajoja (Prezi 2019). 

Päivitysten tiedottaminen. Toimintakäsikirjan A osaan tehtävistä päivityksistä julkaista-

vat tiedotteet (Information Leaflets) herätti osallistujissa paljon keskustelua. Osallistujat 
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toivoivat tiedotteiden yhteyteen tiivistelmää tai lyhyttä kuvausta päivitysten taustoista. 

Taustatiedot voisivat olla kuvattuina myös käsikirjasta löytyvien korostusten (highlights) 

kohdalla. 

Jos oleelliselta osalta jotain muuttuu, esimerkiksi lennon suunnitteluun liittyen vara-

kentän minimit, olisi tulkinta, mitä viranomaisvaatimus edellyttää ja miten me sitä 

noudatetaan. 

Haastateltavien mielestä nykyisellään ei aina tiedä, mitä muuttui ja miksi, ja he kokivat, 

että tehtyjen muutosten lisäarvoa on välillä vaikea nähdä. Osallistujissa heräsi myös kysy-

mys siitä, miten tehdyistä päivityksistä julkaistavat tiedotteet tulisi nähdä ja ymmärtää, ja 

millainen status niillä virallisesti on. 

Osallistujien mielestä päivitysten yhteyteen voitaisiin lisätä tarkistuskysymyksiä ja esi-

merkkejä päivityksiin liittyen, näiden kysymysten tarkoituksena olisi ainoastaan herättää 

käsikirjan käyttäjän oma tietoisuus siitä, onko päivitys sisäistetty ja ymmärretty oikein. 

Kysymysten ei tarvitsisi olla vaikeita, mutta koskisivat juuri päivityksiä 

Haastatteluun osallistujat olivat laajasti sitä mieltä, että käsikirjan ”fyysinen” päivittäminen 

helpottuisi entisestään, mikäli lentäjät saisivat käyttöönsä henkilökohtaiset älylaitteet (tab-

let-tietokoneet), joissa olisi käsikirjan käyttöön suunniteltu sovellus. 

Päivitysten seuraamiseen ei tarvitse pakottaa, jos kaikilla olisi samat laitteet. Tulee 

punainen merkki, että nyt on päivitys valmiina, paina tästä. 

Toimintakäsikirjan A osan päivityksiin liittyvänä käytännön ongelmana nähtiin tilanne, 

jossa lentäjä on jo ehtinyt tullut töihin ja havahtuu tai saa tiedon käsikirjaan tehdyistä päivi-

tyksestä vasta juuri ennen töiden alkua ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujat toivoivat 

nykyistä enemmän huomautuksia ja erilaisia muistutuksia merkittävistä päivityksistä. 

Käsikirjan julkaisu. Keskusteltaessa siitä, millaisessa muodossa ja missä toimintakäsikir-

jan A osa tulisi julkaista, osallistujat olivat sitä mieltä, että riippumatta julkaisukanavasta 

päivitetty käsikirja pitää tuoda käyttäjille, ei riitä, että jokainen voi käydä hakemassa (lataa-

massa) tai päivittämässä käsikirjan jossain palvelimella, vaan päivitysten tulee tapahtua 

automaattisesti. Lisäksi koettiin, että päivitysten lukemisen pitää olla mielenkiintoista. 

Käsikirjan pitää olla sellainen, että sitä on mukava käyttää. 
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4.1.2 Johtaminen ja toimintakäsikirjan merkityksen korostaminen – kannustami-

nen ja valmentaminen sekä päivitettyjen menetelmien noudattamisen var-

mistaminen 

Kannustaminen ja valmentaminen. Keskusteltaessa siitä, millä keinoin lentotoiminta-

osaston esimiehet voisivat kannustaa ja valmentaa toimintakäsikirjan A osaan tehtyjen 

päivitysten seuraamiseen ensimmäisenä ajatuksena, esiin nousivat erilaiset testit, kyselyt 

ja pelit, joissa lentäjät voisivat leikkimielisesti kisata käsikirjatuntemuksellaan. Osallistujat 

ehdottivat Kahoot!:in kaltaista selainpohjaista kysely- ja visailusovellusta, jolla ohjaamossa 

voitaisiin kisata käsikirjan päivityksiin liittyvällä tietämyksellä. Kahoot!-sovellus mahdollis-

taa oppimispelien ja triviatietoihin perustuvien kysymysten luomisen, jakamisen ja pelaa-

misen muutamassa minuutissa (Kahoot! 2019). 

Titteleiden, kuten ”viiden tähden OM-A osaaja” lisäksi käsikirjan hyvästä tuntemuksesta 

ehdotettiin suorituslisää palkkaan. Ryhmän jäsenten mielestä ei ollut helppoa keksiä toimi-

via kannustamisen keinoja, joilla lentäjät saataisiin seuraamaan käsikirjaan tehtyjä päivi-

tyksiä ja yleensäkin lukemaan käsikirjaa nykyistä enemmän. 

On vaikeampaa keksiä mitään porkkanaa, kuin keppiä. 

Parhaana kannustimena käsikirjaan tehtyjen päivitysten seuraamiseen ja sitä kautta käsi-

kirjan sisältämien toimintamenetelmien hyvään tuntemukseen nähtiin olevan käsikirjan 

helppo käytettävyys, mieluummin: ”Ipad käteen”, kuten yksi haastateltavista asian ilmaisi. 

Tiedon saatavuuden varmistaminen ja menetelmien noudattaminen. Osallistujien 

mielestä tieto toimintakäsikirjan A osaan tehdyistä päivityksistä saataisiin myös kaikkein 

varmimmin lentäjien tietoisuuteen käsikirjan helpon käytettävyyden ja automaattisesti ta-

pahtuvien päivitysten myötä. 

Järjestelmän ja käyttöliittymän tulee ehdottomasti olla sellainen, että jos haluat löy-

tää tietoa, niin myös löydät sen. 

Ryhmän jäsenten mukaan yhtiö voisi parhaiten tukea ja kannustaa päivitettyjen menetel-

mien noudattamiseen käsikirjan saatavuuden ja luettavuuden eli ymmärrettävyyden lisää-

misen kautta. Osallistujat kokivat myös, että tekemällä menetelmistä ja (työ)ohjeista järke-

viä ja perusteltuja, niitä on myös mielekästä noudattaa. 

Koulutusten tarpeellisuus. Suurin osa ryhmästä koki toimintakäsikirjan A osaan ja siihen 

tehtäviin päivityksiin liittyvät koulutukset tarpeellisina. Muutama osallistuja näki, että käsi-

kirjan sisältöön liittyvien aiheiden osuutta tulisi kasvattaa osana lentäjille vuosittain 
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järjestettävää ryhmäpäällikköpäivän ohjelmaa ja kolmen vuoden välein suoritettavaa hätä- 

ja pelastautumisvarusteisiin (Emergency and Safety Equipment ESE) liittyvää koulutusta. 

Osallistujat olivat kokeneet, että vuosittain ennen tarkastuslentoja suoritettavat tekniset 

kertaukset ohjaavat opiskelemaan toimintakäsikirjaan liittyviä asioita. Osallistujat näkivät 

mahdollisuuden laatia ja nostaa käsikirjan päivityksiin liittyvää koulutusmateriaalia yhtiön 

muita koulutuksia sisältävään verkkoympäristöön (Training Portal). Isojen ja merkittävien 

päivitysten, kuten toimintamenetelmiä koskevien muutosten, yhteydessä nämä sähköiset 

materiaalit voitaisiin lisäksi liittää osaksi virallisia koulutusvaatimuksia ja näin näiden läpi-

käynnille saataisiin tietty takaraja ja yhtiö voisi seurata niiden suorittamista. Osallistujat pi-

tivät myös tärkeänä, että lentokoneisiin asennettavien internetyhteyksien myötä, näitä 

koulutuksia voitaisiin käydä läpi työpäivän aikana.  

Oppimateriaalina OM-A on niin valtava paketti, että myös kynnys alkaa opiskella sitä 

on valtava. Jos olisi joku pureskellumpi paketti, niin myös kynnys alkaa opiskella 

olisi pienempi. 

Uusien pilottien osalta sähköisessä muodossa olevien toimintakäsikirjan osien (A, B, C ja 

D osat) koettiin kaikkinensa muodostavan valtavan ja osin hankalan kokonaisuuden, jota 

voi olla aluksi vaikea hahmottaa ja lähteä yksin opiskelemaan. 

Kaikki sähköiset manuaalit yhdessä ovat kuin pläjäys, jota on hankalampi opiskella, 

kun lähtee tyhjästä. 

Ryhmän jäsenet toivoivat lisää keinoja toimintakäsikirjan A osan tehokkaaseen itsenäi-

seen opiskeluun ja omaehtoiseen osaamisen testaamiseen, esimerkiksi muiden koulutus-

materiaalien yhteydessä esitettävien Quiz-tyyppisten kysymysten avulla. 

Osaamisen tarkastaminen. Ryhmän jäsenet jakoivat mielipiteen siitä, että joidenkin len-

toyhtiöiden menettelyissä ”kuulustella” ja tarkastaa lentäjien käsikirjatietämystä ennen jo-

kaisen työpäivän alkua fokus on väärässä paikassa. 

Kyllä joka päivä töissä huomaa osaako OM-A:n – tämä tulee koeponnistettua joka 

päivä. 

Osallistujat kokivat, että jos prosessit menevät toimintakäsikirjan A osan mukaan, niin sil-

loin käsikirjaan tarvitsee tukeutua vain erikoistilanteissa. Käytännössä lentäjät käyttävät 

enemmän tervettä järkeä kuin muistelevat ”nippelitietoja” käsikirjasta. Todettiin myös, että 

tarpeen tullen lentäjät voivat kääntyä yhtiön eri tukitoimintojen, kuten HCC:n (Hub Control 

Center), OCC:n (Operations Control Center) ja Ops Control:in (Operational Control) puo-

leen, josta osallistujat olivat kokeneet saaneensa aina tarvitsemansa tiedon. 
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Ei normilentopäivänä tarvitse miettiä meneekö toiminta OM-A:n mukaan, tekee 

SOP:in (SOP=Standard Operating Procedures, vakiotoimintamenetelmät) mukaan, 

niin menee. 

Toimintakäsikirjan merkitys. Keskusteltaessa siitä, millainen merkitys toimintakäsikirjan 

A osalla ja sen sisältämien toimintamenetelmien hyvällä tuntemuksella ja noudattamisella 

on päivittäiseen lentotoimintaan ja lentoturvallisuuteen, yhtiön käsikirjaa verrattiin ”Suden 

pentujen käsikirjaan” (Disneyn sarjakuvamaailmassa seikkailevan Sudenpennut-partiojär-

jestön käsikirja, joka sisältää lähes kaiken mahdollisen tiedon). Ryhmän jäsenet tunnusti-

vat käsikirjan välttämättömäksi osaksi turvallista lentotoimintaa. Lisäksi sen koettiin toimi-

van selkänojana operaatioille. Käsikirjan sisältö nähtiin lakitekstinä, joka antaa puitteet 

koko lentotoiminnalle. 

Koko operointi perustuu käsikirjaan, joku on miettinyt etukäteen ja historiassa on ha-

vaittu, että näin asiat toimivat. 

Merkityksen korostaminen. Osa ryhmän jäsenistä näki tarpeen koko toimintakäsikirjan A 

osan merkityksen korostamiselle, kun taas osan mielestä olisi riittävää korostaa nykyistä 

enemmän käsikirjaan tehtyjä päivityksiä ja niiden myötä muuttuneita toimintamenetelmiä 

ja ohjeita. Osallistujat jakoivat näkemyksen, jonka mukaan helppokäyttöinen laite, joka tu-

kisi käsikirjan luettavuutta ja käytettävyyttä, nostaisi itsestään myös koko käsikirjan arvoa. 

Käsikirjan merkityksestä puhuttaessa esiin nousi vahvasti myös luottamus ja sen merkitys 

osana yhdenmukaista ja turvallista lentotoimintaa. Yhtiön sisällä lentotoiminnan nähtiin 

perustuvan luottamukseen. 

Kaikki lentotoiminta perustuu kuitenkin pitkälti luottamukseen, ja tiedetään, että 

kaikki on ammattitaitoisia ja luotetaan siihen tekemiseen. 

4.1.3 Lentäjän vastuu – sisäisen motivaation ja itsensä johtamisen merkitys am-

mattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä 

Itsensä motivointi. Sisäisellä motivaatiolla ja itsensä johtamisella koettiin olevan suuri 

vaikutus toimintakäsikirjan A osaan tehtyjen päivitysten seuraamista ja sisäistämistä. 

Jokapäiväinen itsensä motivointi on ammattiylpeyttä. 

Jatkuvan muutoksen ei koettu kannustavan opiskelemaan uusia asioita (menetelmiä), jos 

ne eivät suoraan koske lentäjän työtä. Osallistujat tunnistivat lupakirjan haltijoina heillä 

olevan vastuun itsensä johtamisesta, eivätkä ulkoiset tekijät, saisi näkyä tai heijastua 
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päivittäiseen toimintaan ohjaamossa, vaikka yhtiön toiminnalla tunnistettiin olevan merkit-

tävä vaikutus työstä koettuun arvostuksen tunteeseen. 

Jos nähdään, että firma arvostaa meitä, niin silloin me arvostetaan itseemme enem-

män ja ammattiylpeyden ylläpitäminen tulee kuin itsestään. 

Muutoksista keskusteleminen. Toimintakäsikirjaan tehdyistä päivityksistä keskustellaan 

ohjaamossa nykyisellään vain harvoin. Käsikirjan päivitykset saattavat nousta puheenai-

heeksi ohjaamossa miehistön kokoonpanon mukaan, mutta mitään systemaattista järjes-

telmään tähän ei ole. 

Joskus silloin tällöin keskustellaan, käytännön asioihin liittyen kyllä. 

Kuitenkin, jos käsikirjaan tehty päivitys koskee esimerkiksi jonkin tietyn lähestymisen suo-

rittamista, nousee muutos keskustelun aiheeksi viimeistään lähestymisbriiffauksessa (lä-

hestymisvalmistelujen läpikäynti ohjaajien kesken ennen lähestymisen aloittamista). 

Ryhmän jäsenten mielestä käsikirjan muutoksista voitaisiin erikseen muistuttaa ohjaajille 

työvuoron alussa jaettavassa tiedoksiannossa (Crew Information System, CIS). Merkittä-

vien päivitysten kohdalla CIS:sissä voisi lisäksi olla kehotus keskustella muutoksista oh-

jaamossa seuraavien viikkojen ajan, jos muu työtilanne sen sallii. Ehdotettiin myös, että 

yhtiö voisi järjestää vuosittain toimintakäsikirjan A osaan liittyvän teemaviikon. Teemavii-

kon aikana voitaisiin korostaa ja nostaa esille merkittäviä käsikirjaan tehtyjä päivityksiä ja 

näiden päivitysten myötä muuttuneita toimintamenetelmiä sekä ohjeita. 

Hiljainen tieto. Keskusteltaessa toimintakäsikirjan A osaan liittyvästä hiljaisesta tiedosta 

esiin nousivat käsikirjassa kuvattujen menetelmien taustat, ja tieto siitä, miksi joku asia 

tehdään juuri niin kuin se tehdään. Todettiin, että osa käsikirjassa kuvatuista asioista ja 

sen sisältämien menetelmien noudattamisesta perustuu vain tietoon. 

Jos tulee mukaan uutena käyttäjänä, voi olla vaikeaselkoinen käyttää, käsikirja ei 

linkitä asioita yhteen. 

Lentäjän työhön liittyvä hiljainen tieto nähtiin kykynä erottaa olennaiset tiedot vähemmän 

olennaisista – ajatus pitää pystyä pitämään kokonaisuudessa. Osallistujien mielestä briif-

fausten yhteyteen voitaisiin lisätä vaihtuvia toimintakäsikirjan A osaan liittyviä teemoja. 

Lähtökohtaisesti ei saisi olla sellaista hiljaista tietoa, mikä liittyy OM-A:han 

Ammattitaidon ylläpitäminen. Teemahaastattelun aikaisissa keskusteluissa ammattitai-

don ylläpitämisestä ja kehittämisestä koettiin olevan meneillään ”kulttuurin murros”. Siinä 

missä aiemmin toimintakäsikirjan A osa luettiin kannesta kanteen, niin nykyisin jokaisen 

työntekijän pitää itse osata poimia käsikirjasta omaan työhönsä vaikuttavat tärkeät asiat. 
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Nykyisin jokaisen tulee itse rakentaa oma ammattitaitonsa. 

Ryhmän jäsenet tiedostivat myös, että kun lentäjän tietämys ja ammattitaito saavuttaa tie-

tyn tason, sen aktiivinen kehittäminen lopahtaa varsin helposti. Yhtiöllä nähtiin olevan vas-

tuu tarjota työntekijöille ammatillisia haasteita ja kehitysmahdollisuuksia. 

Jos tarjotaan mahdollisuus kehittyä ihmisenä, lentäjänä tai mitä ikinä, niin moni tart-

tuu siihen. 

Työn merkityksellisyys. Haastateltavat olivat kokeneet työnsä merkitykselliseksi tehty-

ään työnsä hyvin, yksinkertaisimmillaan silloin, kun lentokone on säilynyt ehjänä ja on 

saavuttu määränpäähän aikataulussa. Myös matkustajien ja miehistön palautteella, ja pa-

lautteella yleensäkin, koettiin olevan merkittävä vaikutus siihen, kuinka merkitykselliseksi 

työ koetaan. 

On tärkeää, että päivän päätteeksi miehistöbussissa on kaikilla hyvä fiilis. 

4.2 Kehitysideoiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen -teemahaastattelu 

Kehittämishankkeen toisessa, yhtiön ja toimivaltaisen viranomaisen edustajille tehdyssä, 

teemahaastattelussa keskusteltiin toimintakäsikirjan A osan kehitysideoiden vaatimusten-

mukaisuudesta ja käsikirjaan tehtyjen päivitysten sekä niiden seuraamisen ja sisäistämi-

sen tärkeydestä osana turvallista lentotoimintaa. Haastattelua ohjasi kolme teemaa: 

1. Toimintakäsikirjan muodon ja sisällön vaatimukset 

Haastattelussa keskusteltiin yhtiön ja viranomaisen edustajien näkemyksistä liit-

tyen toimintakäsikirjan A osan kehitysideoiden vaatimustenmukaisuuteen, ja siitä, 

millaisena he näkevät lentotoiminnan harjoittajan mahdollisuuden muokata käsikir-

jan muotoa, sisältöä ja sisällön järjestystä käyttäjäystävällisempään suuntaan. 

2. Toimintakäsikirjaan tehtyjen päivitysten merkityksen korostaminen 

Haastattelussa selvitettiin keinoja, joilla toimintakäsikirjan A osaan tehtyjen päivi-

tysten merkitystä voidaan korostaa. Lisäksi keskusteltiin viranomaisyhteistyön tär-

keydestä ja mahdollisuudesta lisätä käsikirjan päivityksistä julkaisemien tiedottei-

den (Information Leaflets) yhteyteen tarkentavia kuvauksia päivitettyjen toiminta-

menetelmien ja ohjeiden taustoista ja tarkoituksesta. 

3. Lentotoiminnan harjoittajan ja lentäjän (jaettu) vastuu päivitysten seuraamisesta ja 

sisäistämisestä. 
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Haastattelussa keskusteltiin yhtiön ja viranomaisen edustajien näkemyksistä toi-

mintakäsikirjaan liittyvien koulutusten tarpeellisuudesta sekä siitä, millaisena ja ke-

nellä he näkevät olevan vastuu käsikirjaan tehtyjen päivitysten seuraamisesta. 

4.2.1 Toimintakäsikirjan muodon ja sisällön vaatimukset 

Muoto ja sisältö. Viranomaisen edustajan mukaan toimintakäsikirjan A osan tulee nou-

dattaa lentotoiminta-asetuksen kohdan ORO.MLR (ORO = Organisation Requirements for 

Air Operations, organisaatioita koskevat lentotoimintavaatimukset; MLR = Manuals, Logs 

and Records, käsikirjat, matkapäiväkirjat ja tietojen tallentaminen) mukaisia vaatimuksia, 

hyödyntäen kuitenkin tämän päivän informaatioteknologian mukanaan tuomia mahdolli-

suuksia. Näinä mahdollisuuksina nähtiin toimintakäsikirjan osien ja eri käsikirjojen väliset 

hyperlinkit sekä mahdollisuus hakea ja siirtyä käsikirjojen sisältämien tietojen välillä. 

Toimintakäsikirjan A osa on viranomaisen mukaan hyvä koota ”yksien kansien sisään”, 

yhdeksi dokumentiksi, joka sisältää kaiken vaatimustenmukaisuuteen liittyvän tiedon. Tätä 

dokumentaatiota voidaan lisäksi täydentää käsikirjaan tehtyjen päivitysten julkaisuilla (In-

formation Leaflets) ja muulla ohjeistuksella. Viranomaisen edustajan näkemyksen mukaan 

tällainen yhdeksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi järjestetty tieto, joka sisältää riittävän mää-

rän hyperlinkkejä ja hakutoimintoja, palvelisi parhaiten sekä yksittäistä käsikirjan käyttäjää 

että lentotoiminnan harjoittajan ja viranomaisen edustajia. 

Sisällön järjestys. Keskusteltaessa toimintakäsikirjan A osan sisällön järjestyksestä ja 

lentotoiminnan harjoittajan mahdollisuudesta järjestää käsikirjan sisältö uudelleen, viran-

omaisen edustajan näkemys oli, että lentotoiminnassa noudatettava regulaatio rajoittaa 

käsikirjan muotoa siinä määrin, ettei lentotoiminnan harjoittaja voi laatia käsikirjasta mil-

laista tahansa. Vaatimukset nähtiin kuitenkin yhä enemmän käsikirjan asiasisältöä koske-

vina vaatimuksina. Yhtiön edustaja perusteli nykyisen toimintakäsikirjan A osan muotoa ja 

sisällön järjestystä sillä, että myös muut henkilöstöryhmät kuin ohjaamo- ja matkustamo-

miehistön jäsenet käyttävät sitä. 

Viranomaisen edustajat pitivät ajatuksesta lennon vaiheita seuraavan toimintakäsikirjan 

taustalla, mutta näkivät kuitenkin, että sellaisen tai muulla tavoin täysin uudelleen järjeste-

tyn käsikirjan ”hyväksyminen” ainoana käsikirjana vaatisi todella paljon keskustelua ja kä-

sikirjan tarkastelua, eikä se siitäkään huolimatta olisi välttämättä mahdollista. Kun taas 

lähtökohtaisesti ”perinteisen” mallinen käsikirja, jonka sisällön järjestyksen käyttäjä voi tar-

peidensa mukaan muokata, koettiin helposti lähestyttävämpänä vaihtoehtona. 

Viranomaisen edustajat eivät tienneet minkään lentoyhtiön laatineen toimintakäsikirjan A 

osan sisällön järjestystä täysin uudestaan, osin siihen liittyvän valtavan työmäärän takia. 
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Käsikirjat perustuvat tiettyyn säännöstöön ja ne ovat kaikki tietyllä tapaa samanlai-

sia. Sisältö on eri, mutta rakenne sama. 

Käsikirjan sisällön järjestyksellä koettiin olevan ilmailussa pitkät perinteet ja yksi käytän-

nön syy nykyisessä sisällön järjestyksessä pitäytymiseen on viranomaisen näkökulmasta 

katsottuna lentoyhtiöihin tehtävissä tarkastuksissa ja auditoinneissa. Auditointeja olisi käy-

tännössä mahdotonta järjestää nykyisillä resursseilla tai käytettävissä olevan ajan puit-

teissa, mikäli kaikkien toimijoiden käsikirjojen sisällön järjestys olisi erilainen. 

Viranomaisen edustajat eivät kuitenkaan sulkeneet pois ajatusta tiivistää tai järjestää käsi-

kirjan sisältöä uudestaan informaatioteknologian mahdollistamin keinoin. Esimerkiksi mah-

dollisuutta lisätä konetyyppikohtaisia hyperlinkkejä toimintamenetelmiä kuvaaviin käsikir-

jan osiin ja sitä kautta vähentää käsikirjan käyttäjälle näkyvien tietojen määrää, pidettiin 

toteuttamiskelpoisena ajatuksena. 

Selkeys. Keskusteltaessa toimintakäsikirjan A osan selkeyteen ja kirjoitusasuun liittyvistä 

seikoista sekä lentäjien mainitsemista tulkinnanvaraisista teksteistä ja sanamuodoista kä-

sikirjassa yhtiön edustaja oli kokenut, että kansallisen viranomaisen kanssa asioitaessa 

pystyisi käsikirjassa käyttämään ymmärrettävämpää ja arkisempaa kieltä, mutta esimer-

kiksi IATA:n standardeihin perustuvissa auditoinneissa edellytetään, että käsikirjasta on 

löydyttävä tietyt sanat ja termit. Vaikeiden sanojen ja termien kohdalla todettiin myös, että 

käsikirjaa kirjoitettaessa on käytettävä tiettyjä avainsanoja tai muuten käsikirjan teksti laa-

jenee ja kaikkien sanojen avaaminen käsikirjan eri yhteyksissä on mahdotonta. 

Käsikirjassa ei pitäisi olla tulkinnanvaraisia tekstejä, ehkä tämä osin menee käsittei-

siin tai englanninkieleen. 

Viranomaisen edustajan mukaan käsikirjan tekstit voidaan kirjoittaa toisin kuin ne on vaati-

muksissa esitetty, kunhan varmistutaan siitä, että käsikirjan teksti täyttää alkuperäisen 

vaatimuksen ja tarvittaessa noudattaa siihen laaditun AMC:n (AMC = Acceptable Means 

of Compliance, hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi) kirjausta. 

Pääasia on, että käsikirjan tekstin päämäärä on vaatimuksessa esitetyn tarkoituksen 

mukainen. 

Samassa yhteydessä todettiin, ettei kaikkiin lentotoiminta-asetuksen kohtiin ole laadittu 

AMC:tä lainkaan tai ne saattavat sisältää vain maininnan, kuten ”pitää luoda prosessi”, jol-

loin vastuu sen toteuttamisesta siirtyy toimijalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. Viran-

omainen muistutti, että noudattamalla AMC:ssä kuvattuja menetelmiä toiminnan harjoittaja 

täyttää alkuperäisen täytäntöönpanosäännön vaatimuksen. Jos vaatimus halutaan täyttää 
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toisin, niin silloin täytyy tehdä AltMoC (AltMoC = Alternative Means of Compliance, vaihto-

ehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmä). 

Osin haasteellisena koettujen englanninkielisten sanojen ja sanamuotojen selventä-

miseksi viranomaisen ehdotti, että käsikirjan alusta löytyvään määritelmät (definition) koh-

taan lisättäisiin käsitteiden suomenkieliset vastineet, mikä osaltaan voisi helpottaa tiettyjen 

käsikirjan osien luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Viranomainen näki lentotoiminnan har-

joittajalla olevan vastuun käsikirjan sisällöstä, ylläpitämisestä ja päivittämisestä. 

Lentotoiminnan harjoittajalla on vastuu siitä, että kaikki vaatimustenmukaisuuden 

alla olevat dokumentit on työntekijöiden käytettävissä ja ne ovat helposti luettavissa. 

Viranomainen edustajan mukaan käsikirjojen luettavuuden ja käytettävyyden varmistami-

nen on erittäin tärkeää myös viranomaismielessä. 

Viranomaisen tehtävä on olla varma siitä, että yhtiön käsikirjat noudattavat ICAO:n 

Human Factors (inhimillisten tekijöiden) periaatteita. 

Etenkin vasta toimintaansa aloittavien lentoyhtiöiden kohdalla viranomainen kiinnittää 

huomiota siihen, miten hyvin toimintamenetelmät ja ohjeet löytyvät käsikirjoista. 

Käytettävyys. Yhtiön edustaja jakoi viranomaisen näkemyksen johdonmukaisten ja toimi-

vien hyperlinkkien tärkeydestä käsikirjan osien ja eri käsikirjojen välillä. 

Yksi syy tehdä erillisiä dokumentteja on se, ettei OM-A kasvaisi niin valtavaksi. 

Yhtiön edustajan näkemyksen mukaan toimintakäsikirjan A osassa olisi jatkossakin perus-

teltua olla tietty formaalimuoto ja käytännönläheisin ratkaisu käsikirjan käytettävyyden pa-

rantamiseksi olisi jonkin ohjelman tai sovelluksen hyödyntäminen. Mikäli käyttäjällä olisi 

mahdollisuus valita tarvitsemiensa tietojen näytettävyys, ei käsikirjan sisällön määrällä tai 

järjestyksellä olisi enää niin suurta merkitystä käsikirjan käytettävyyden kannalta. Tässä 

kaikessa täytyy kuitenkin vielä huomioida käsikirjan päivitysvastuu. 

Viranomaisen mukaan palvelumuotoilulla eli järjestelemällä tietoja uudelleen sekä käyttä-

mällä teksteissä johdonmukaisia fontteja, logoja ja tietynlaisia merkkejä, pystytään lain-

säädännöstä ja vaikka yksittäisistä päätöksistä tekemään ymmärrettävämpiä, ja tällaisia 

mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän myös lentoyhtiöiden käsikirjoissa. 

Pitää vain astua ulos siitä laatikosta ja uskaltaa tehdä aloitteita. 

Toimintakäsikirjan käytettävyyteen liittyvissä asioissa viranomaisen edustaja suositteli 

kääntymään käsikirjan käyttäjien puoleen ja kysymään heidän mielipidettään asiassa. 
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4.2.2 Toimintakäsikirjaan tehtyjen päivitysten merkityksen korostaminen 

Päivityksistä tiedottaminen. Yhtiön edustajan mukaan päivitysten yhteydessä ja niihin 

liittyvissä tiedotteissa pyritään avaamaan kaikki päivitykseen liittyvät tekstit, korostaen tär-

keitä muutoksia ja operatiiviseen toimintaan vaikuttavia asioita. Pelkästään päivityksistä 

julkaistavien tiedotteiden (Information Leaflets) lukemisella lentäjä saa ison kuvan teh-

dyistä muutoksista ja pääsee asiassa eteenpäin. 

Lisäksi yhtiön edustajan mukaan merkittävien käsikirjaan tehtyjen päivitysten, joilla on to-

dellinen vaikutus operatiiviseen lentotoimintaan tai lennon turvallisuuteen, voimaan astu-

mista edeltää pidemmän aikajakson ”lobbaus” ja tiedottaminen sekä muutosten edellyttä-

mien koulutusten järjestäminen. Pienempiä, kuten käsikirjan editoriaalisia muutoksia, to-

teutetaan lyhyemmällä, esimerkiksi yhden viikon varoitusajalla. 

Riippuu hyvin pitkälti siitä, millainen muutos on kyseessä. 

Viranomaisen edustaja oli lentoyhtiöihin tehtyjen tarkastusten ja auditointien aikana ha-

vainnut, että keskimäärin lentäjät tietävät varsin vähän siitä, mitä toimivaltainen viranomai-

nen tekee tai mitä lentoyhtiöiden operatiivinen johto ja hallinto tekevät. Haastattelun ai-

kana keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä viranomaisyhteistyö yhdeksi seuraavien kerto-

jen Safety Week (vuosittainen tapahtuma, jossa yhtiön henkilöstöllä on mahdollisuus tu-

tustua ja tavata eri tahojen edustajia turvallisuuteen vaikuttavien teemojen ympärillä) -ai-

heeksi. 

Lisäksi viranomaisen edustaja kannusti keskustelemaan yhä enemmän operatiivisista asi-

oista yhtiön järjestäminen ryhmäpäällikköpäivien yhteydessä ja näki ryhmäpäällikköpäivät 

hyvänä foorumina tiedottaa ja muistuttaa lentäjiä toimintakäsikirjan A osaan tehdyistä päi-

vityksistä ja näiden päivitysten myötä muuttuneista toimintamenetelmistä. Yhtiön edustaja 

kertoi, että kyseisten päivien yhteyteen on jo nostettu aiheita käsikirjan päivityksistä. 

Haastattelussa keskusteltiin myös lentäjien asenteesta toimintakäsikirjan A osaa ja siihen 

tehtyjä päivityksiä kohtaan. Yhtiön edustaja näki käsikirjaan tehtyjen päivitysten seuraami-

sessa olevan suuria yksilöllisiä eroja. Keskusteluun nousi myös perämies- ja kaptee-

nikurssien aikana järjestettävien toimintakäsikirjan A osan oppituntien merkitys osana len-

täjien käsikirjaa kohtaan omaksumia asenteita ja näihin asenteisiin vaikuttamista. 

Päivitysten merkityksen korostaminen. Keskusteltaessa päivitysten merkityksen koros-

tamisesta viranomainen suositteli käsikirjan isojen muutosten yhteyteen tehtäväksi erillisiä 

sähköisiä koulutusmateriaaleja yhtiön koulutuksia sisältävään verkkoympäristöön 
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(Training Portal), josta voidaan helposti seurata ja varmentaa, että päivityksiin liittyvät kou-

lutukset on suoritettu. 

Käytännön keinoiksi korostaa käsikirjan merkitystä ja kannustaa lentäjiä seuraamaan sii-

hen tehtyjä päivityksiä nähtiin tiedottaminen sekä yhdenmukaisten menetelmien noudatta-

misen merkityksestä ja tärkeydestä muistuttaminen. Viranomaisen edustajan mukaan tie-

dotuksia ja muistutuksia ei saisi kuitenkaan lähettää liian usein, ettei niitä kohtaan synny 

hylkimisreaktiota. Yhtiön edustaja koki, että informaation määrä on tänä päivänä niin val-

tava, että on pakko rajoittaa ja suodattaa sitä, mitä julkaistaan. 

Elämme niin dynaamisessa maailmassa, että päivityksiä tulee jatkuvasti ja on vain 

pakko olla mukana. 

Viranomaisen kysyessä, minkä verran käsikirjan päivityksistä tulee kysymyksiä ja miten 

niihin reagoidaan, kävi ilmi, että kysymyksiä ja palautetta tulee jonkin verran ja että lentä-

jät voivat lähettää käsikirjaan liittyvää palautetta esimerkiksi ohjaamotietokoneiden välityk-

sellä. Yhtiön edustajan mukaan varsinkin uudet kapteenit ovat aktiivisia kysymään, mistä 

mikäkin tieto tulee. Sen lisäksi että kysyjille vastataan, niin tarvittaessa jo aiemmin teh-

dyistä käsikirjan päivityksistä julkaistaan lisätietoa seuraavien päivitysten yhteydessä. 

Keskusteltaessa lentäjien toiveesta saada käsikirjan päivitysten yhteyteen tarkempia ku-

vauksia päivitysten taustoista viranomaisen edustaja totesi nykyisen tiedottamisen mää-

rän olevan riittävällä, viranomaista tyydyttävällä, tasolla. 

Kuvaavat tekstit muutosten taustoista eivät saa olla liian pitkiä, ettei substanssi huk-

kuisi taustoihin. 

Viranomaisen edustaja ehdotti kuitenkin päivitysten tiedottamisen yhteyteen värikoodauk-

sia helpottamaan tiettyjen päivitysten merkityksen ja tärkeyden korostamista. 

4.2.3 Lentotoiminnan harjoittajan ja lentäjän (jaettu) vastuu päivitysten seuraami-

sesta ja sisäistämisestä 

Vastuu. Haastattelussa keskusteltiin käytännön pakosta ja ristiriidasta, joka liittyy lentäjän 

vastuuseen seurata toimintakäsikirjan A osaan tehtyjä päivityksiä esimerkiksi loman ai-

kana. Viranomainen näki riskin tilanteessa, jossa lentäjä saapuisi käsikirjaan tehtyjen päi-

vitysten osalta tietämykseltään ”puolikuntoisena” töihin. Yhtiön edustajan mukaan lentä-

jien käsikirjaan liittyvää tietämystä ja toimintamenetelmien osaamista tarkastetaan jo ny-

kyisellään monin eri tavoin, esimerkiksi osana tarkastuslentoja ja kertauskoulutuksia. 
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Keskusteltaessa lentäjän ja etenkin ilma-aluksen päällikön vastuusta varmistaa, että päi-

vittäisessä lentotoiminnassa noudatetaan viimeisimpiä toimintakäsikirjan A osassa kuvat-

tuja menetelmiä ja ohjeita, viranomaisen edustajalle heräsi kysymys siitä, pitäisikö lentä-

jien vastuuta entisestään korostaa. Yhtiön edustaja näki lentotoiminnan perustuvan siihen, 

että osana lentäjän ammattia jokainen lentäjä pitää itsensä ajan tasalla päivittäistä toimin-

taa koskevista operatiivista muutoksista. Tietoa tarjotaan ja asiat koulutetaan, mutta silti 

iso osa toiminnasta perustuu jokaisen omaehtoiseen ammattitaidon ylläpitämiseen. 

Tässä ammatissa oppii koko ajan uutta, ja on pakko oppia. 

Yhtiöön edustajan mukaan yhtiössä on havaittu, että lentäjäkunta on suurelta osin todella 

aktiivista ja motivoitunutta työtään kohtaan. Keskusteltiin myös siitä, etteivät lentäjien ura-

polut perämiehestä kapteeniksi ole enää samalla tavalla automaatio kuin ennen vanhaan, 

vaan jokaisen tulee panostaa entistä enemmän itse uralla etenemiseen. Tässä viranomai-

sen edustajan mukaan on menty parempaan (turvallisempaan) suuntaan. 

Yhtiössä on sellainen ammattiylpeys, mikä koostuu siitä, että tietomäärä pitää omak-

sua ja itseään jatkuvasti kehittää, jengi kyllä ymmärtää sen. 

Haastateltavat kokivat toimintakäsikirjan A osaan liittyvät käytännöt ja ilmailun kokonai-

suutena erittäin konservatiiviseksi alaksi. Samassa yhteydessä viranomaisen edustajat 

halusivat kannustaa ja rohkaista organisaatioita kehittämään ja ajattelemaan asioita ja val-

litsevia käytäntöjä uudella tavalla – toimintakäsikirja nähtiin keskeisenä johtamisen väli-

neenä lentotoiminnassa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

5.1 Johtopäätökset 

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli laatia kehittämisehdotukset keinoista, joilla yh-

tiö voi merkityksellistää toimintakäsikirjan yleistä osaa (A osa) sekä sen päivityksistä jul-

kaistavia tiedotteita. Lisäksi tavoitteena oli laatia kehittämisehdotukset johtamiskäytän-

nöistä, joilla lentotoimintaosaston esimiehet voivat kannustaa ja valmentaa lentäjiä seu-

raamaan ja sisäistämään toimintakäsikirjaan tehdyt päivitykset osana ammattitaidon yllä-

pitämistä ja kehittämistä. 

Kehittämishankkeen tutkimuskysymys ja apukysymykset olivat 

• Kuinka lentotoiminnan harjoittajalta edellytettävän toimintakäsikirjan yleisen osan 

(A osa) merkitystä lentotoiminnan operatiivisessa johtamisessa voidaan korostaa? 

o Millainen toimintakäsikirjan muoto ja sisältö parhaiten tukee lentäjän työssä 

tarvittavien tietojen käytettävyyttä? 

o Kuinka yhtiö voi kannustaa, valmentaa ja varmistaa, että lentäjät seuraavat 

toimintakäsikirjaan tehtyjä päivityksiä? 

o Millainen vastuu lentäjällä on toimintakäsikirjaan tehtyjen päivitysten seu-

raamisesta ja sisäistämisestä? 

Työn tavoitteiden saavuttamiseksi kehittämishankkeessa hyödynnettiin laadullista toimin-

tatutkimusta, jonka tiedonkeruumenetelmänä käytettiin ryhmämuotoisia teemahaastatte-

luja. Yhtiön lentäjistä koostuvalle asiantuntijaryhmälle tehdyn ryhmämuotoisen teema-

haastattelun tarkoituksena oli selvittää yhtiön toimintakäsikirjan A osan nykytilanne. Haas-

tattelussa kartoitettiin lentäjien näkemyksiä käsikirjan muodosta ja sisällöstä sekä sen päi-

vityksistä julkaistavista tiedotteista. Lisäksi keskusteltiin johtamisen tärkeydestä käsikirjan 

merkityksen korostamisessa sekä lentäjän sisäisen motivaation ja itsensä johtamisen vai-

kutuksesta osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön ja toimivaltaisen viranomaisen edustajien kesken käydyn ryhmämuotoisen teema-

haastattelun tarkoituksena oli selvittää toimintakäsikirjan A osan kehitysideoiden vaati-

mustenmukaisuus. Haastattelun aikana keskusteltiin myös siitä, missä määrin lentotoimin-

nan harjoittaja eli lentoyhtiö voi muokata kansainvälisiin viranomaisvaatimuksiin perustu-

van toimintakäsikirjan muotoa ja sisältöä sekä siitä, millainen vastuu lentoyhtiöllä ja puo-

lestaan yksittäisellä työntekijällä, lentäjällä, on käsikirjaan tehtyjen päivitysten seuraami-

sesta ja sisäistämisestä. 
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5.1.1 Toimintakäsikirjan yleisen osan (A osa) merkityksen korostaminen lentotoi-

minnan operatiivisessa johtamisessa 

Haastatteluun osallistuneet lentäjät pitivät yhtiön toimintakäsikirjan A osaa välttämättö-

mänä osana lentotoimintaa. He kokivat käsikirjan sisältämät tekstit lakiteksteinä, jotka luo-

vat raamit lentäjien toiminnalle. Myös yhtiön ja viranomaisen edustajien näkemykset toi-

mintakäsikirjan roolista olivat samansuuntaisia. Kehittämishankkeen tulokset osoittavat, 

että toimintakäsikirjan ja siihen tehtyjen päivitysten merkityksen korostaminen on tärkeää, 

sillä lentotoiminnan yhdenmukaisuus ja sitä kautta lentoturvallisuus perustuvat suurelta 

osin toimintakäsikirjassa kuvattujen toimintamenetelmien ja ohjeiden hyvään tuntemiseen 

ja noudattamiseen. Käsikirjan ja sen päivitysten merkitystä voidaan korostaa käsikirjan 

käytettävyyttä lisäämällä, yhtiön johtamiskäytäntöjä kehittämällä sekä lentäjäyhteisön 

kautta, lentäjien asenteisiin vaikuttamalla ja heidän ammattiylpeyttänsä vahvistamalla. 

Kehittämishankkeen tulokset osoittavat, että toimintakäsikirja on keskeinen johtamisen vä-

line lentotoiminnassa. Sen kautta tapahtuvaan operatiiviseen johtamiseen voidaan katsoa 

pätevän yleiset organisaation johtamisen perusteet. Käytännössä se tarkoittaa organisaa-

tion tavoitteisiin ja arvoihin perustuvien yksinkertaisten perusasioiden suunnitelmallista ja 

jatkuvaa toteuttamista (Syvänmaanlakka 2012, 65). Toimintakäsikirjaan liittyviä tavoitteita 

voisivat yhdenmukaisen ja turvallisen lentotoiminnan lisäksi olla esimerkiksi operaatioiden 

sujuvuus ja täsmällisyys sekä henkilöstökokemuksen korostaminen. Näiden tavoitteiden 

saavuttaminen edellyttää esimiestyöltä sekä asioiden että ihmisten rinnakkaista johtamista 

(Salminen 2014, 29 – 30). 

Käsikirjan päivitysten myötä muuttuneiden toimintamenetelmien ja ohjeiden jalkauttami-

seen liittyvät haasteet ovat samankaltaisia kuin minkä tahansa strategian jalkauttamiseen 

liittyvät haasteet. Strategian jalkauttaminen on strategian vaikein osa ja usein se kohta, 

jossa organisaatiot epäonnistuvat (Terho 2009, 39). Toimintakäsikirjassa kuvatut toiminta-

menetelmät ja ohjeet ovat vain suunnitelmia niin kauan kuin niitä ei saada jalkautetuksi, ja 

vain niillä käsikirjan osilla on merkitystä, jotka saadaan liitettyä luontevaksi osaksi päivit-

täistä lentotoimintaa. Keskeisinä syinä strategioiden ja suunnitelmien epäonnistumiseen 

voidaan pitää seuraavia: 

• suunnitelmaa ei kommunikoida oikein, eli vain pieni osa henkilöstöstä ylipäänsä 

saa strategian käsiinsä ja sitäkin pienempi osa ymmärtää sen 

• strategian vahvistajat eivät toimi niin kuin niiden pitäisi toimia, eli organisaatiokult-

tuuri, rakenteet, prosessit, ICT-järjestelmät tai johtamisjärjestelmät eivät ole lin-

jassa strategian toteutuksen kanssa (Terho 2009, 39). 



57 

Toimintakäsikirjan kautta tapahtuvaa johtamista tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, 

mutta sen osien hahmottaminen on myös tärkeää. Kuviossa 11 esitetyt seitsemän toi-

siinsa liittyvää prosessia, porrasta, jotka auttavat nostamaan toimintakäsikirjan A osan 

merkitystä osana yhtiön nykyaikaista johtamisjärjestelmää. 

 

KUVIO 11. Käsikirjan johtamisen portaat (mukaillen Sydänmaanlakka 2012, 68 – 71) 

Toimintakäsikirjan kautta tapahtuvassa johtamisessa suorituksen johtaminen on päivittäi-

sen lentotoiminnan operatiivista johtamista. Se on lentäjien kannustamista seuraamaan 

käsikirjaan tehtyjä päivityksiä sekä niiden myötä muuttuneita toimintamenetelmien noudat-

tamisen varmistamista. Osaamisen johtamisessa määritellään toimintakäsikirjaan liittyvät 

taidot ja keskitytään käsikirjan kehittämiseen. Tiedon johtaminen sisältää käsikirjaan tehty-

jen päivitysten toteuttamisen, niiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisen, muutok-

sista tiedottamisen ja tarvittavien koulutusten sekä koulutusmateriaalien laadinnan. 

Uudistumisen johtaminen käsittää yksilön ja organisaation kyvyn oppia uutta (Sydän-

maanlakka 2012, 69 – 70). Uudistumisen johtamiseen liittyy läheisesti myös kyky enna-

koida tulevia muutoksia yhtiön toiminnassa, toimintaympäristössä ja toimintaa sääntele-

vissä vaatimuksissa. Käsikirjan strateginen johtaminen antaa suunnan koko lentotoiminta-

osaston toiminnalle ja luo perustan lentotoimintaosaston toimintakulttuurille. 

Arvojohtamisella määritellään lentotoimintaosaston toimintakulttuuri ja toimintatavat. Yh-

tiön arvot 

välitän, yksinkertaistan ja olen rohkea 

ovat yhteisiä, organisaation jäsenten toimintaa ohjaavia näkemyksiä ja niiden tulee välittyä 

myös lentotoimintaosaston toimintaa ohjaavasta toimintakäsikirjasta. Toimintakäsikirjan 

visionäärinen johtaminen luo tarkoituksen käsikirjan kehittämiselle. Käsikirja tarvitsee vai-

kuttavan ja voimakkaan, aikaan sidotun, tavoitteen. Visionääriseltä johtajalta vaaditaan 

rohkeutta ja näkemystä katsoa tulevaisuuteen ja kykyä tehdä tunteita ja toiveita herättäviä 

päätöksiä toimintakäsikirjan kehittämisen suunnasta. 

Suorituksen 
johtaminen

Osaamisen 
johtaminen

Tiedon 
johtaminen

Uudistumisen 
johtaminen

Strateginen 
johtaminen

Arvo-
johtaminen

Visonäärinen 
johtaminen
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5.1.2 Toimintakäsikirjan muoto ja sisältö 

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää mahdollisuutta kehittää lentotoiminnan har-

joittajalta, lentoyhtiöltä, edellytettävän toimintakäsikirjan A osan muotoa ja sisältöä hel-

posti lähestyttävämpään ja ymmärrettävämpään suuntaan. Yhtiön harjoittamaa lentotoi-

mintaa kuvaavaa toimintakäsikirjaa päivitetään jatkuvasti, osin yhtiön toiminnan laajentu-

misen, uusien lentokoneiden ja reittikohteiden, mutta myös viranomaisvaatimuksiin tehty-

jen päivitysten vuoksi. Yhtiön toimintaympäristössä nopeastikin tapahtuvista muutoksista 

huolimatta, toimintakäsikirjaan tehtävät muutokset ja lisäykset on toteutettava harkiten, vi-

ranomaisvaatimukset, lentoturvallisuus sekä inhimilliset tekijät huomioiden. 

Toimintakäsikirjan käytettävyydellä sekä sen sisältämien tekstien luettavuudella ja ymmär-

rettävyydellä koettiin olevan suora vaikutus käsikirjassa kuvattujen menetelmien yhden-

mukaiseen noudattamiseen. Nykyiseen käsikirjaan liittyväksi käytännön ongelmaksi lentä-

jät olivat kokeneet käsikirjan koon (sivumäärän) sekä siihen alati lisättävät tiedot. Tämä 

informaatiotulvaksikin kutsutun tiedon määrä, yhdistettynä lentäjän työhön liittyvään aika-

paineeseen, ei tarjoa parasta lähtökohtaa käsikirjan käytettävyydelle. Moni haastatteluun 

osallistuneista lentäjistä kaipasikin käsikirjasta tiivistettyä versiota ja käsikirjan sisälle sel-

keämpiä konetyyppikohtaisia ja eri tyyppisiin operaatioihin perustuvia osioita. 

Sekä yhtiön että viranomaisen edustajat pitivät lähtökohtaisesti ”perinteisen” mallisen, ku-

vion 6 mukaisen, toimintakäsikirjan A osan sisällön järjestystä käytännönläheisenä ja toi-

mivana ratkaisuna, sillä lentävä henkilöstö ei ole yhtiön ainoa käsikirjaa työssään käyttävä 

henkilöstöryhmä. Lisäksi lentoyhtiöiden rakenteeltaan samanlaiset käsikirjat mahdollista-

vat organisaatioihin tehtävien viranomaisen auditointien suorittamisen. Käsikirjan selkey-

teen liittyen nähtiin, että käsikirjassa on käytettävä tiettyjä avainsanoja tai muuten käsikir-

jan teksti laajenee liikaa. Käsikirjan tekstien ei kuitenkaan tarvitse tai edes kuuluisi olla ko-

pioitu suoraan vaatimuksista. Tärkeää on kuitenkin varmistua, että käsikirjan tekstin pää-

määrä on vaatimuksen ja sen hyväksyttävien menetelmien vaatimusten täyttämiseksi 

(AMC) tarkoituksen mukainen. 

Tulevaisuudessa lentäjät halusivat nähdä toimintakäsikirjan A osan, jonka jokainen sen 

käyttäjä voisi rakentaa itse, omien tarpeidensa ja suoritettavien operaatioiden mukaan. Li-

säksi käsikirjaan tulisi voida tehdä omia oikopolkuja. Lentäjät olivat kokeneet, että uran eri 

vaiheissa tulee painotettua eri asioita käsikirjasta. Viranomaisen edustajien mukaan toi-

mintakäsikirjan tulee noudattaa lentotoiminta-asetuksen käsikirjalle asettamat vaatimuk-

set, mutta sen käytettävyyttä voidaan kuitenkin lisätä teknologian mahdollistamin keinoin, 

esimerkiksi hyperlinkeillä ja palvelumuotoilulla. Lentäjät uskoivat käsikirjan käytettävyyden 

lisääntyvän parhaiten, mikäli käyttöön saataisiin uusi, käsikirjan käyttöön soveltuva laite. 
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5.1.3 Johtamiskäytännöt, joilla voidaan kannustaa, valmentaa ja varmistaa, että 

lentäjät seuraavat toimintakäsikirjaan tehtyjä päivityksiä 

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli myös kehittää toimintakäsikirjan A osaan liittyviä 

johtamiskäytäntöjä korostaen käsikirjaan tehdyistä päivityksistä julkaistavien tiedotteiden 

(Information Leaflets) tärkeyttä ja käsikirjan sisältämien toimintamenetelmien hyvän tunte-

misen merkitystä osana yhdenmukaista ja turvallista lentotoimintaa. Käsikirjan päivityk-

sistä julkaistavissa tiedotteissa pyritään jo nykyisin kuvaamaan sanallisesti kaikki muutok-

set, korostaen operatiiviseen toimintaan ja lentoturvallisuuteen vaikuttavia asioita. Pelkäs-

tään näiden tiedotteiden lukemisella lentäjä saa ison kuvan käsikirjan päivityksistä. Opera-

tiiviseen toimintaan tai lentojen turvalliseen suorittamiseen liittyviä muutoksia edeltää pi-

demmän aikavälin tiedottaminen ja tarvittavien koulutusten järjestäminen. 

Esimiestyön tarkoituksena on motivoida työntekijät työskentelemään organisaation tavoit-

teiden saavuttamiseksi (Morgan 2005, 126). Toimintakäsikirjan osalta tämä voidaan 

nähdä lentäjien kannustamisena ja valmentamisena seuraamaan käsikirjaan tehtyjä päivi-

tyksiä sekä noudattamaan käsikirjassa kuvattuja toimintamenetelmiä ja ohjeita. Tämä 

edellyttää esimiehiltä moninaisia kommunikaatiotaitoja, joista tärkeimpänä kykyä muotoilla 

lentäjille viestittävät asiat tehokkaasti. Asioiden muotoilu kohdentaa kommunikaation tie-

tylle yleisölle ja keskittää heidän huomionsa tiettyihin näkökulmiin (Morgan 2005, 127.). 

Käsikirjaan tehdyistä päivityksistä julkaistavien tiedotteiden laadinta on mitä enemmissä 

määrin tehokasta asioiden ja tiedon muotoilua. Tiedotteiden tarkoituksena on kohdentaa 

sen sisältö lentäjille ja samalla keskittää heidän huomionsa päivittäiseen operointiin ja len-

toturvallisuuden kannalta merkittäviin muutoksiin. Näitä merkittäviä muutoksia voitaisiin 

viranomaisen edustajan mukaan korostaa palvelumuotoilulla: tiedotteissa käytettävien vä-

rien ja symboleiden avulla. Käsikirjan päivityksistä julkaistavien tiedotteiden yhteyteen olisi 

myös hyvä liittää tarkentavia kuvauksia tehdyistä muutoksista ja niiden taustoista, pitäen 

kuitenkin mielessä, ettei päivitysten sisältö saa hukkua niitä kuvaaviin teksteihin. Lisäksi 

näihin tiedotteisiin olisi hyvä lisätä tarkistuskysymyksiä ja esimerkkejä päivityksiin liittyen. 

Päivitysten seuraamisesta ja lukemisesta tulisi tehdä mahdollisimman mielenkiintoista. 

Käsikirjaan tehtävien päivitysten toteuttaminen tulee käsikirjan käyttäjän näkökulmasta 

olla helppoa ja yksinkertaista, jopa automaattista, kuitenkin niin että käsikirjan käyttäjä itse 

hyväksyy jokaisen päivityksen, jotta hän samalla huomaa ja havainnoi niiden sisällön. Kä-

sikirjan päivittämisen helppous varmistaa sekä uuden tiedon saatavuuden että mahdollis-

taa osaltaan käsikirjan sisältämien toimintamenetelmien yhdenmukaisen noudattamisen. 
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Toimintakäsikirjaan liittyvät koulutukset koettiin tarpeellisiksi. Lentäjille järjestettävät tilai-

suudet nähtiin hyvänä foorumina käydä läpi käsikirjaan tehtyjä päivityksiä ja niiden myötä 

muuttuneita toimintamenetelmiä. Nykyaikaiset ja tehokkaat koulutusmateriaalit ja niiden 

yhteyteen lisättävät tarkistuskysymykset kannustaisivat lentäjiä omaehtoiseen opiskeluun 

ja osaamisen tarkastamiseen. Lentokoneisiin asennettavien internetyhteyksien käytön hy-

väksyminen myös lentokoneen ohjaamossa mahdollistaisi lentäjille sähköisten koulutus-

materiaalien läpikäynnin myös työpäivän aikana. Tällöin opiskeluun voitaisiin hyödyntää 

ohjaamotietokoneita tai muita yhtiön lentäjille tarjoamia älylaitteita, ja mikä tärkeintä, oppi-

mistilanteesta voisi syntyä kollegojen välinen vuorovaikutteinen oppimisprosessi. 

Muuttuva työelämä 

Ilmailualan muutokset ja muuttuva työelämä, erilaiset työntekemisen tavat, informaation 

määrä, työntekijöiden ikäjakauma ja työurien eri vaiheet, työ- ja vapaa-ajan yhteensovitta-

misen haasteet sekä teknologinen kehitys ja digitalisaatio haastavat myös lentotoiminta-

osaston esimiehiä. Samalla kun teknologian kehitys on tarjonnut uusia mahdollisuuksia 

innovatiivisten toimintatapojen sekä tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämiseen, on 

se osaltaan saattanut vähentää työn ulottuvuuksia, jotka ennen tekivät työtehtävistä mie-

lekkäitä ja motivoivia (Salminen 2014, 323 – 324). 

Digitalisaatio on jo nykyisellään muuttanut lentäjien tapaa lukea ja päivittää henkilökohtai-

sen toimintakäsikirjan A osaa, mutta siihen liittyvien uudistusten voidaan katsoa olevan 

vasta alussa. Lentäjät olivat kokeneet tähän asti käsikirjaan tehdyt uudistukset pelkästään 

positiivisina: käsikirjan hakutoiminnon nähtiin nopeuttavan tietojen etsimistä, lisäksi säh-

köisessä muodossa olevan käsikirjan päivittäminen koettiin entistä helpommaksi. 

Kannustava ja valmentava johtaminen 

Valmentaminen keskittyy työntekijän suorituksen parantamiseen, osaamisen ja oppimisen 

kehittämiseen (Sydänmaanlakka 2012, 143). Valmentava johtaminen sopii hyvin osaksi 

organisaation kehittämistä ja tilanteisiin, joissa osaamista halutaan soveltaa käytäntöön 

(Hirvihuhta 2006, 12). Toimintakäsikirjan kautta tapahtuvan johtamisen tulisi pohjautua 

enenevässä määrin kannustavaan ja valmentavaan johtamiseen. Käsikirjassa kuvattujen 

menetelmien ja ohjeiden sekä siihen tehdyistä päivityksistä julkaistavien tiedotteiden tar-

koituksena on varmistaa lentäjien ajantasainen osaaminen sekä menetelmien noudattami-

nen, eli tiedon käytäntöön soveltaminen. 

Valmentavassa johtamisessa työyhteisöä kannustetaan käymään dialogia ja oppimaan 

yhdessä, ja yhtenä sen päämääränä on auttaa työntekijöitä johtamaan ja valmentamaan 

toisiaan (Leppänen & Rauhala 2012, 265). Sparrauskulttuuri tukee jokaisen työntekijän 
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pyrkimystä kehittyä yksilönä ja rakentaa samalla edellytykset yhteisölliseen oppimiseen, 

jossa työntekijät asennoituvat valmentamaan toisiaan (Martela ym. 2015, 108; 109). Kehit-

tämishankkeen tulosten mukaan toimintakäsikirjaan tehtävistä muutoksista keskustellaan 

ohjaamossa tai muutoin työpäivän aikana nykyisellään vain vähän. Organisaation ja esi-

miesten tulisikin pyrkiä hyödyntämään lentäjäyhteisöä nykyistä enemmän lentäjien osaa-

misen ja ammattitaidon kehittämisessä sekä kannustaa lentäjiä valmentamaan toisiaan 

ohjaamossa käytävien keskustelujen ja (hiljaisen) tiedon aktiivisen jakamisen myötä. 

Luottamus ja tulevaisuuden johtaminen 

Luottamus on organisaatiota yhteen liittävä voima ja samalla yksi keskeisimpiä johtamisen 

taitoja (Puusa & Reijonen (toim.) 2011, 118; 122). Työntekijän luottamus esimiestään koh-

taan vaikuttaa esimiehen johtamisvoimaan eli kykyyn toteuttaa hänelle asetetut tavoitteet 

(Salminen 2014, 347). Luottamuksella on suora vaikutus yksilön oppimiseen ja kehittymi-

seen. Lisäksi luottamuksella on merkittävä vaikutus työntekijöiden keskinäiseen kanssa-

käymiseen ja yhteistyön onnistumiseen. (Harisalo & Miettinen 2010, 23 – 24.) 

Työn tulokset osoittavat lentotoiminnan perustuvan luottamukseen: viranomaisen luotta-

mukseen siitä, että lentoyhtiöt toimivat alan viimeisimpien vaatimusten mukaan. Yhtiön 

luottamukseen siitä, että lentäjät noudattavat työssään toimintakäsikirjassa kuvattuja toi-

mintamenetelmiä ja ohjeita. Ja lentäjän luottamukseen siitä, että käsikirjassa kuvatut me-

netelmät ovat tarkoituksenmukaisia ja turvallisia noudattaa. Lisäksi luottamus vaikuttaa 

suoraan lentäjän ja hänen esimiehensä sekä yhtiön ja viranomaisen edustajien väliseen 

vuorovaikutukseen. Onnistuminen uusien toimintamenetelmien ja -tapojen johtamisessa 

toimintakäsikirjan ja sen päivitysten kautta edellyttää myös luottamukseen perustuvaa toi-

minta- ja työkulttuuria. 

Johtamiseen vaaditaan yhä enemmän karismaa, eettisyyttä sekä kykyä luoda ja ylläpitää 

luottamusta. Luottamus tulee ennen pitkään korvaamaan hierarkkisen johtamisen ja ulko-

puoliset kontrollijärjestelmät. (Aaltio 2008, 30 – 31.) Tulevaisuuden johtamistaidoissa ko-

rostuvat yksilöllisistä tarpeista lähtevä valmentaminen, vertaistuki sekä omista siiloista 

ulos tuleminen. Myös tiedon ja kokemuksen jakaminen sekä uuden tiedon vastaanottami-

nen nousevat tärkeiksi johtamisen osa-alueiksi. (Rannisto 2016.)  

Vaikka työntekijät haluavat tulla kohdatuksi ja huomioiduksi yksilöinä ja tulevaisuuden joh-

taminen painottaa yksilöiden johtamisen tärkeyttä, niin merkittävin tulos esimiehen roo-

lissa tehdään kuitenkin työyhteisön valmentamisella (Leppänen & Rauhala 2012, 13; 266). 

Esimiehillä ei käytännössä ole aikaa ja mahdollisuutta valmentaa jokaista yksilöä, yhtiön 

tapauksessa noin 1000 lentäjää (Hult 2018) erikseen, vaan esimiesten tavoitteena tulee 

olla työyhteisön vahvistaminen sparraamisen ja vallitsevan toimintakulttuurin avulla. 
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Merkityksellisyys 

Ihminen on perusluonteeltaan aktiivinen ja yhteisöllinen. Tunne työn merkityksellisyydestä 

syntyy yksinkertaisimmillaan siitä, että työntekijä voi kokea olevansa yhteydessä toisiin ih-

misiin. (Martela ym. 2015, 201.) Työstä koettu merkityksellisyys vaikuttaa työmotivaatioon 

eli työntekijän haluun tehdä työnsä hyvin. Lisäksi se on tärkeä työkykyä ylläpitävä tekijä ja 

hyvinvoinnin lähde. (Salminen 2014, 235.) Organisaatiokulttuuri ja sen arvoihin perustuvat 

toimintatavat mahdollistavat työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemisen (Aalto-

nen ym. 2015, 94 – 96). Toimintakäsikirjan avulla ja siinä kuvattuja menetelmiä noudat-

taen lentäjä voi tehdä työnsä hyvin ja tuntea työnsä merkitykselliseksi. Esimiestyötä kehit-

tämällä voidaan puolestaan luoda, yhtiön arvoihin perustuva, lentotoimintaosaston toimin-

takulttuuri, joka kannustaa ja valmentaa lentäjiä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen. 

Työntekijöillä on työlainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, joista tärkeimpänä on oikeus 

työn merkityksen kokemiseen. Lisäksi työntekijällä on oikeus ammatilliseen kehitykseen, 

hyvään johtamiseen ja työhyvinvointiin. (Salminen 2014, 231.) Merkityksellisyyden kautta 

työntekijä voi kokea olevansa tärkeä, arvostettu ja hyväksytty. Työssä koetut onnistumiset 

ja menestys vahvistavat työntekijöiden itsetuntoa ja itseluottamusta. (Järvinen 2008.) 

Työn tärkeyden ja merkityksen kokemus luovat myös perustan ammattiylpeyden kehitty-

miselle (Salminen 2014, 323 – 324). Tutkimustulokset osoittivat lentäjien ammattiylpeyden 

olevan yhteydessä yhtiön heitä kohtaan osoittamaan arvostukseen. 

Karl Weick (1995) kehitti käsitteen merkityksellistämisestä kuvaamaan ihmisten ja heidän 

muodostamiensa ryhmien ja organisaatioiden toimintaa. Käsite viittaa prosesseihin, joiden 

kautta ihmiset pyrkivät tulkitsemaan epämääräisiä, epävarmoja ja monitulkintaisia tilan-

teita. Weick oli kiinnostunut merkityksellistämisestä eli asioiden ymmärrettäväksi tekemi-

sestä. Merkityksellistämisen kautta on myös johdettu ajatus, jonka mukaan organisaatiot 

ovat olemassa vain merkityksen luomiseen liittyvien prosessien kautta. (Tienari & Meriläi-

nen 2012, 88.) Lentäjän työstä koettu merkityksellisyyden tunne on usein seurausta hyvin 

tehdystä työstä ja palautteesta, siitä että koko miehistöllä on päivän päätteeksi hyvä mieli. 

Osaamisen kehittäminen 

Yksilön osaaminen koostuu henkilön tiedoista, taidoista, asenteista, kokemuksista ja kon-

takteista. Asenteella on merkittävä rooli osaamisessa ja henkilön itsensä kehittämisessä. 

Asenne sisältää motivaation eli halun käyttää omia taitoja. Itsensä motivointi ja positiivinen 

asenne ovat tärkeitä tekijöitä työntekijöiden jaksamisen kannalta. (Sydänmaanlakka 2017, 

87.) Yhtiön tulisi pyrkiä vaikuttamaan lentäjien toimintakäsikirjaa kohtaan omaksumiin 

asenteisiin heti lentäjän uran alussa järjestettävällä yhtiökurssilla ja vahvistaa näitä (posi-

tiivisia) asenteita uralla etenemisen eri vaiheissa, kuten päällikkökurssilla. 
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Osaaminen on ennen kaikkea oppimisprosessin tulos. Osaaminen näkyy toiminnan 

kautta, kykynä toimia tarkoituksenmukaisesti tietyssä tilanteessa. Osaamisen siirtäminen 

toimintaan on tärkeää, sillä ero tietämisen sekä ymmärtämisen ja näiden soveltamisen vä-

lillä suuri. Moni tietää, miten tietyssä tilanteessa tulisi toimia, mutta ei kuitenkaan toimi 

niin. (Sydänmaanlakka 2017, 87.) Hussin (2005) mukaan ihmisen ajantasainen osaami-

nen työssä on työhyvinvoinnin perusedellytys. Lisäksi useat tutkimukset ovat osoittaneet, 

että (Aaltonen ym. 2004) ihmisten suurin huolenaihe työhön liittyen on, etteivät he hallitse 

työtehtäviään tasolla, jolla he olettavat organisaation odottavan. Ajantasainen ja riittävä 

osaaminen edistää sekä omaan työtehtävään liittyvän hallinnan tunnetta että vähentää 

työssä koettua stressiä. (Vesterinen 2006, 49 – 51.) 

Inhimillinen pääoma ja hiljainen tieto 

Inhimillinen pääoma on yksilöiden hallussa olevaa aineetonta pääomaa. Inhimillisen pää-

oman elementit, osaaminen ja taito, ovat samalla myös organisaation inhimillistä pää-

omaa ja niin sanotusti työntekijöiden yhteisöllistä kyvykkyyttä. Näiden aineettomien re-

surssien johtamisella on entistä merkittävämpi rooli kehitettäessä työyhteisöä ja sen käy-

täntöjä kohti oppivaa organisaatiota. (Puusa & Reijonen (toim.) 2011, 15; 19; 124.)  

Hiljainen tieto on organisaation työntekijöiden osaamista, joka koostuu heidän kokemuk-

sestaan, tiedoistaan ja taidoistaan (Kujansivu ym. 2007, 127). Jotta hiljaista tietoa voidaan 

jakaa, tulee hiljaisen tiedon haltijan ensin tunnistaa hallussaan oleva tieto ja olla valmis 

tuomaan se esille. Tämän jälkeen sen jakaminen on mahdollista esimerkiksi keskustele-

malla ja yhdessä työskentelemällä. Tietojen, taitojen ja kokemusten tietoinen läpikäynti on 

sosiaalista vuorovaikutusta, jonka myötä hiljaisesta tiedosta tulee osa organisaation omai-

suutta. (Puusa & Reijonen (toim.) 2011, 50.) Lentäjän työ on hyvällä tavalla kisällin am-

matti, jossa nuorempi kollega kasvaa työn kautta johtajuuteen. Tämä ei kuitenkaan tar-

koita sitä, että tiedon jakamisen tulisi olla ohjaamossa vain yhdensuuntaista, sillä nuorem-

malla kollegalla voi hyvin olla esimerkiksi sellaista uusiin toimintamenetelmiin ja ohjeisiin 

tai yksittäisiin reittikohteisiin liittyvää tietoa, jonka jakaminen voi olla ensisijaisen tärkeää 

operaatioiden sujuvuuden ja lentoturvallisuuden kannalta. 

Organisaation keinona vahvistaa hiljaisen tiedon jakamista on ylläpitää avointa ja luotta-

mukseen perustuvaa ilmapiiriä. Tähän luottamuksen ilmapiiriin vaikuttaa puolestaan se, 

kuinka reilusti työntekijät kokevat organisaation heitä kohtelevan. Eli organisaatiokulttuuri, 

jossa työntekijät tuntevat heitä kohdeltavan reilusti ja oikeudenmukaisesti, tukee luotta-

muksellisen ilmapiirin synnyttämistä ja ylläpitämistä, jota puolestaan voi seurata hiljaisen 

tiedon aktiivisempi jakaminen. (Puusa & Reijonen (toim.) 2011, 22; 26; 28.) 
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5.1.4 Lentäjän vastuu toimintakäsikirjaan tehtyjen päivitysten seuraamisesta ja si-

säistämisestä 

Sisäisellä motivaatiolla ja itsensä johtamisella koettiin olevan suuri vaikutus toimintakäsi-

kirjan A osaan tehtyjen päivitysten seuraamiseen ja sisäistämiseen. Jatkuvan muutoksen 

ja käsikirjaan yhtenään tehtävien päivitysten ei koettu kannustavan opiskelemaan uusia 

asioita, varsinkaan jos ne eivät suoraan koske lentäjän päivittäistä työtä. Työntekijöiden 

tulee ymmärtää, miten heidän tehtävänsä ja vastuunsa kytkeytyvät organisaation tarkoi-

tukseen ja tavoitteisiin (Kansanen 2004, 45). Toimintakäsikirjaan tehdyistä päivityksistä 

julkaistavien tiedotteiden seuraaminen ja sisäistäminen on suurelta osin lentäjän itsensä 

johtamisen ja motivoinnin, eli hänen ammattiylpeytensä varassa. 

Lentäjän ja viime kädessä ilma-aluksen päällikön eli kapteenin vastuulla on varmistaa, 

että päivittäisessä lentotoiminnassa noudatetaan viimeisimpiä toimintakäsikirjan A osassa 

kuvattuja toimintamenetelmiä ja ohjeita. Osana lentäjän työssä vaadittaa ammattitaitoa, 

jokaisen lentäjän tulee itse pitää itsensä ajan tasalla lentotoimintaa koskevista operatii-

vista muutoksista. Yhtiön edustajan mukaan tietoa tarjotaan ja asiat koulutetaan, mutta 

silti iso osa toiminnasta perustuu jokaisen lentäjän omaehtoiseen ammattitaidon ylläpitä-

miseen. Viranomainen näki lentotoiminnan harjoittajalla olevan vastuun käsikirjan sisäl-

löstä sekä sen päivittämisestä, sisältäen käsikirjan saatavuuden, käytettävyyden ja luetta-

vuuden varmistamisen. 

Työnantajalla on varsinaisen ammattiosaamisen lisäksi oikeus edellyttää työntekijöiltä laa-

dullisia työelämäntaitoja, kuten oman alan ja sen kehityksen tuntemusta. Lisäksi työnteki-

jöiltä voidaan edellyttää informaatiotaitoja, kuten työssä tarvittavien tietojen hankkimista, 

hyödyntämistä ja välittämistä sekä niiden tehokasta oppimista. Vastuu ammattitaidon yllä-

pitämisestä ja kehittämisestä on työntekijällä, mutta työnantaja voi kuitenkin auttaa työnte-

kijää tässä kehittymisessä, esimerkiksi haastavampien työtehtävien ja koulutusten kautta. 

(Salminen 2014, 75; 218 – 220.) Osaamisen johtamista tulee tarkastella organisaation ja 

sen jäsenten yhteisvastuullisena toimintana (Vesterinen 2006, 57). 

Lentäjät kokivat ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen osaksi lentäjien ammattiyl-

peyttä. Ammattitaidon ylläpitämiseen liittyen lentäjät näkivät olevan meneillään kulttuurin 

murros, tämän murroksen olivat huomanneet myös viranomaisen edustajat. Nykyisin jo-

kaisen tulee entistä enemmän itse huolehtia omasta ammatillisesta kehittymisestään ja 

uralla etenemisestään. Lentäjät näkivät kuitenkin yhtiöllä olevan vastuun tarjota työnteki-

jöille ammatillisia haasteita ja kehitysmahdollisuuksia. Yhtiön edustaja näki lentäjäyhteisön 

suurelta osin todella aktiivisena ja motivoituneena työtään kohtaan. 
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5.2 Yhteenveto tutkijan näkökulmasta 

Koska hyvä on parhaan vihollinen (Collins 2010, 17), tulisi yhtiön yksinkertaisesti luopua 

nykyisestä toimintakäsikirjan A osasta ja tehdä tilalle täysin uusi – paras toimintakäsikirja. 

Käsikirjan täysimittainen uudelleen luominen tunnistettiin kuitenkin kehittämishankkeen ai-

kana lähes mahdottomaksi tehtäväksi, osin käsikirjan taustalla olevien viranomaisvaati-

musten ja toisaalta taas käytössä olevien resurssien puitteissa. Näistä syistä käsikirjan 

käytettävyyden kehittämisen tulee lähitulevaisuudessa tapahtua teknologian ja digitalisaa-

tion mahdollistamin keinoin: tiivistää ja vähentää (pelkistää) käsikirjan käyttäjälle näytettä-

vien tietojen määrää, käsikirjan osien ja eri käsikirjojen välisillä hyperlinkeillä ja toimivilla 

hakutoiminnoilla sekä mahdollisuudella luoda käsikirjan sisään omia oikopolkuja. Kenen-

kään on mahdotonta osata tai muistaa kaikkea ulkoa ja siksi lentäjän työtä tukevan ja oh-

jaavan toimintakäsikirjan kehittäminen on ensi sijaisen tärkeää. 

Muuttuminen on aina vaikeaa, ja mitä pidempään on totuttu ajattelemaan tai toimimaan 

tietyllä tavalla, sitä vaikeampaa se on. Muutos ei koskaan tule helpolla, mutta usein suu-

rimmat esteet muutokselle ja menestymiselle löytyvät kuitenkin jokaisen omasta ajatte-

lusta. (Salminen 2014, 363.) Toimintakäsikirjasta ja sen muutoksista tulisi keskustella yhti-

össä nykyistä enemmän. Toimintakäsikirja toimii lentäjän työtä ohjaavana virallisena asia-

kirjana ja suunnannäyttäjänä niin nykyisille kuin tulevillekin alan ammattilaisille. Käsikirjan 

sisältämien toimintamenetelmien ja ohjeiden hyvän tuntemisen ja noudattamisen merki-

tystä osana yhdenmukaista ja turvallista lentotoimintaa ei voida liiaksi korostaa. 

Tutkimuksessa havaittiin, että osaamisen ja ammattitaidon aktiivinen kehittäminen voi hii-

pua lentäjän uran edetessä varsin helposti, eivätkä ihmiset muutenkaan aina toimi niin 

kuin heidän tulisi toimia (Sydänmaanlakka 2017, 87). Kuitenkin osaamisella on osoitettu 

olevan suora vaikutus työhyvinvointiin ja työtehtävään liittyvään hallinnan tunteeseen, joka 

puolestaan on yhteydessä työstä koettuun stressiin (Vesterinen 2006, 49 – 51). Ajantasai-

sen osaamisen varmistaminen onkin tärkeää sekä yksitäisen työntekijän, lentäjän, hyvin-

voinnin ja hänen työssä viihtymisensä, mutta samalla myös yhtiön operaatioiden sujuvuu-

den ja täsmällisyyden kannalta. 

Toimintakäsikirjan sisältämien toimintamenetelmien ja ohjeiden noudattamiseen ei saisi 

lähtökohtaisesti liittyä lainkaan hiljaista tietoa, mutta kuitenkin monet päivittäiseen operoin-

tiin vaikuttavista toimintatavoista pohjautuvat lentäjien kokemustaustaan. Tämän usein 

vanhemman kollegan, kapteenin, hallussa olevan aidon ja todellisen osaamisen eli hiljai-

sen tiedon jakaminen työpäivän aikana voidaan nähdä olevan nuoremman kollegan, perä-

miehen, osaamisen ja ammattitaidon kehittymisen kannalta merkittävässä roolissa. 
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Jokainen lentäjä tarvitsee uransa aikana esimiestä ja kollegoita, sparraajia ja tukijoita, 

jotka mahdollistavat osaamisen kehittymisen ja henkilökohtaisen kasvun. Yhtiö voi moti-

voida lentäjiä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ja sitä kautta ammattiylpey-

den vahvistamiseen, positiivisen psykologian keinoin. Positiivisella psykologialla pyritään 

edistämään ihmisten hyvinvointia ja optimaalista toimintakykyä (Terve.fi). Positiivinen psy-

kologia keskittyy pahoinvoinnin sijasta hyvinvointiin, onnistumisiin ja vahvuuksiin. Positiivi-

nen psykologia on ratkaisukeskeisyyttä, jossa pyritään myönteisiin tavoitteisiin ja päämää-

riin. (Leppänen & Rauhala 2012, 41.) Positiivisuus on vuorovaikutusta eteenpäin vievä 

voima, se ilmentää hyväksyntää, innostusta ja kiinnostusta (Dunderfelt 2014, 71; 73). 

Lentotoimintaosaston esimiesten ja lentäjäyhteisön voimavarat tulisi tulevaisuudessa kes-

kittää entistä enemmän jo olemassa olevien tärkeiden ja toimivien käytäntöjen ja toiminta-

tapojen vahvistamiseen. Esimiesten roolia kannustaa ja valmentaa lentäjiä seuraamaan 

käsikirjaan tehtyjä päivityksiä ja pitämään huolta sekä omasta että kollegoiden osaamisen 

kehittämisestä ja ammattitaidosta voidaan vahvistaa luottamuksen ja arvostuksen kautta – 

lentäjien ammattiylpeyttä lisäämällä. 

Yhtiön ja esimiesten lentäjiä kohtaan osoittaman luottamuksen voidaan samalla katsoa 

olevan osoitus arvostuksesta lentäjiä ja heidän tekemäänsä työtä kohtaan. Tutkimuksessa 

havaittiin, että yhtiön osoittaessa arvostusta lentäjille, myös lentäjät arvostavat itseään 

enemmän, eli arvostus lisää arvostusta. Ja tämä sama arvostuksen tunne ylläpitää lentä-

jien ammattiylpeyttä, joka koostuu lentäjän työssä tarvittavasta osaamisesta, tiedoista ja 

taidoista. Ajantasaisen osaamisen eli ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvi-

taan puolestaan jokaisen yksilön sisäistä motivaatiota ja itsensä johtamista. Tähän yksilön 

motivaatioon eli haluun kehittää itseään voidaan vaikuttaa työstä koetulla merkityksellisyy-

den tunteella, ja taas merkityksellisyyden tunteisiin voidaan vaikuttaa johtamiskäytän-

nöillä, organisaatiokulttuurilla ja yhtiön arvoihin: välitän, yksinkertaistan ja olen rohkea pe-

rustuvilla toimintatavoilla. 

Toimintakäsikirjan A osan merkityksellistämiseen eli käsikirjassa kuvattujen menetelmien 

ja ohjeiden mielekkyyden, ymmärrettävyyden ja merkityksen korostamiseen sisältyy val-

tava potentiaali. Käsikirjan käytettävyys on yhteydessä yhdenmukaiseen ohjaamotyösken-

telyyn, joka luo perustan yhtiön lento-operaatioiden täsmällisyydelle, mahdollistaen yhtiön 

strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Parhaimmillaan lentotoiminnan operatiivisen joh-

tamisen välineenä toimivasta toimintakäsikirjan A osasta korostuisi henkilöstökokemuksen 

tärkeys, jolloin käsikirja itsessään kannustaisi lentäjiä seuraamaan ja sisäistämään siihen 

tehdyt päivitykset sekä noudattamaan alan viimeisimpiä toimintamenetelmiä ja ohjeita. 
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5.3 Kehittämisehdotukset 

Kehittämisehdotukset: 

1. toimintakäsikirjan A osan muodon ja sisällön merkityksellistämisestä sekä käsikir-

jaan tehtyjen päivitysten tiedottamisesta, ja 

2. johtamiskäytännöistä, joilla lentotoimintaosaston esimiehet voivat kannustaa ja val-

mentaa lentäjiä seuraamaan ja sisäistämään käsikirjaan tehdyt päivitykset. 

5.3.1 Toimintakäsikirjan A osan muodon ja sisällön merkityksellistäminen sekä 

käsikirjaan tehtyjen päivitysten tiedottaminen 

Toimintakäsikirjan A osan kehittämisessä ja sen merkityksen korostamisessa tulee huomi-

oida käsikirjaan liittyvä kokonaisuus, sen sisällön selkeys, käsikirjan tavoite ja käsikirjassa 

kuvattujen toimintamenetelmien ja ohjeiden noudattamisen taustalla oleva punainen 

lanka: 

1. Kokonaisuus: toimintakäsikirjan saatavuuden varmistaminen ja sen päivittämisen 

helppous; käytettävyyden parantaminen teknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntäen. 

2. Selkeys: toimintakäsikirjan muoto, sisältö ja sisällön järjestys; luettavuuden ja ym-

märrettävyyden lisääminen (hyperlinkit ja pelkistäminen); sisällön jakaminen ope-

ratiivisiin ja organisatorisiin sekä konetyyppi- ja operaatiokohtaisiin osioihin. 

3. Tavoite: yhdenmukainen lentotoiminta ja lentoturvallisuuden edistäminen sekä 

operaatioiden täsmällisyys ja henkilöstökokemuksen korostaminen; työn merkityk-

sellisyyden lisääminen työn mielekkyyden ja henkilöstön osaamisen kautta. 

4. Punainen lanka: lentotoimintaosaston toimintakulttuurin ja yhtiön arvojen – välitän, 

yksinkertaistan ja olen rohkea – välittyminen johtamiskäytännöistä sekä toiminta-

käsikirjasta; oma-aloitteinen osaamisen kehittäminen ja tiedon aktiivinen jakami-

nen. 

Toimintakäsikirjaan ja sen päivityksiin liittyen välitän voisi tarkoittaa huolehtimista sekä 

omasta että kollegojen ajantasaisesta osaamisesta. Yksinkertaistan voisi olla käsikirjan ja 

sen päivitysten sisältämien tärkeimpien tietojen jatkuvaa ja tietoista korostamista. Olen 

rohkea voisi tarkoittaa oman tietämättömyyden rohkeaa puheeksi ottamista ja kokemus-

peräisen (hiljaisen) tiedon aktiivista jakamista ohjaamossa. 

Toimintakäsikirjan A osan ja sen päivityksistä julkaistavien tiedotteiden (Information Leaf-

lets) merkitystä voidaan edelleen korostaa: 
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1. lentäjille järjestettäviä tilaisuuksia ja tapahtumia hyödyntämällä 

2. kehittämällä tiedotteiden sisältöä ja luettavuutta (mielekkyys) 

o palvelumuotoilu (värit ja symbolit) 

o tarkistuskysymykset ja esimerkit 

3. briiffausten yhteyteen lisättävillä vaihtuvilla käsikirjaan liittyvillä teemoilla 

o muistutus ja kehotus keskustella muutoksista ohjaamossa (CIS) 

4. lentotoimintaosaston tehtävien ja viranomaisyhteistyön esittelyllä (Safety Week) ja  

5. vuosittain järjestettävällä toimintakäsikirjan A osan teemaviikolla. 

Parhaimmillaan toimintakäsikirjan A osa ja sen päivityksistä julkaistavat tiedotteet ohjaisi-

vat työntekijöitä oma-aloitteiseen ja yhteisölliseen osaamisen kehittämiseen. Lisäksi käsi-

kirja korostaisi työtehtävien merkityksellisyyttä, valmentaisi kollegoita sparraamaan toisi-

aan ja kannustaisi aktiiviseen (hiljaisen) tiedon jakamiseen ja mahdollistaisi sekä yksilöi-

den että samalla koko työyhteisön kehittymisen ja kasvun. 

5.3.2 Johtamiskäytännöt, joilla lentotoimintaosaston esimiehet voivat kannustaa 

ja valmentaa lentäjiä seuraamaan ja sisäistämään käsikirjan päivityksiä 

Käytännön keinoja ja johtamiskäytäntöjä, joilla lentotoimintaosaston esimiehet voivat kan-

nustaa ja valmentaa lentäjiä seuraamaan ja sisäistämään toimintakäsikirjan A osaan teh-

tyjä päivityksiä ovat seuraavat: 

1. käsikirjan käyttöä tukevan laitteen hankinta (käyttöjärjestelmä/sovellus) 

2. nykyaikaisten ja tehokkaiden koulutusmateriaalien laatiminen, ja 

o mahdollisuus koulutusten läpikäyntiin työpäivän aikana 

3. pelillistäminen (leikkimielinen käsikirjatietämyksellä kisailu ohjaamossa) 

4. informaatiotulvan määrän rajoittaminen 

5. ammatillisten haasteiden ja kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen 

6. lentotoimintaosaston toimintakulttuurin kehittäminen 

7. lentäjien asenteisiin vaikuttaminen (yhtiö- ja päällikkökurssi) 

8. luottamuksen ja arvostuksen vahvistaminen (ammattiylpeyden merkitys). 
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5.4 Pohdinta 

Kehittämishankkeessa saavutettiin sille työn alussa asetetut tavoitteet. Työn tuloksena 

laadittiin kehittämisehdotukset keinoista, joilla yhtiö voi merkityksellistää toimintakäsikirjan 

yleistä osaa (A osa) sekä sen päivityksistä julkaistavia tiedotteita. Lisäksi laadittiin kehittä-

misehdotukset johtamiskäytännöistä eli käytännön keinoista, joilla lentotoimintaosaston 

esimiehet voivat kannustaa ja valmentaa lentäjiä seuraamaan ja sisäistämään toimintakä-

sikirjaan tehdyt päivitykset osana ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. 

Sen lisäksi, että kehittämishankkeessa etsittiin vastaukset tutkimus- ja apukysymyksiin 

sekä laadittiin kehittämisehdotukset yhtiölle, voi tämä opinnäytetyö parhaimmillaan toimia 

ohjeena ilmailutehtävässä aloittavalle tai jo ilmailun parissa työskentelevälle henkilölle, 

jonka tehtäviin näiden toimintakäsikirjan taustalla olevien vaatimusten seuraaminen ja tun-

teminen kuuluu. Lisäksi tämä työ voi toimia keskustelun ja huomion herättäjänä toiminta-

käsikirjan A osan merkityksestä osana yhdenmukaista ja turvallista lentotoimintaa. 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja käyttökelpoisuus 

Tutkijan tulee työssään noudattaa menetelmällistä ja kielellistä objektiivisuutta. Mikäli tut-

kimusongelman muotoilu ja tutkimusmenetelmien yksipuolinen valinta vääristää tutkimus-

aineiston hankintaa, tutkimus ei täytä menetelmällisen objektiivisuuden vaatimuksia. Tutki-

muksessa käytetyt lähteet tulee valita ja tulkita huolellisuutta ja rehellisyyttä noudattaen. 

Lisäksi tutkijan tulee suojella tutkimuksen objektiivisuutta sen ulkopuolelta tulevilta vaikut-

teilta. Vaatimus tutkimuksen objektiivisuudesta koskee myös tutkimuksen kirjoittamista. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 309 – 310.) Tässä kehittämishankkeessa noudatettiin menetelmällistä 

ja kielellistä objektiivisuutta. Vaikka tutkimuskysymykset tarkentuivat työn edetessä, ne ei-

vät vaikuttaneet tutkimusaineiston hankintaan tai tutkimusmenetelmien valintaan. 

Ainoa tutkimuksen objektiivisuutta mahdollisesti kyseenalaistava tekijä liittyy ensimmäi-

seen lentäjille tehtyyn teemahaastatteluun. Haastatteluun osallistuneiden lentäjien jou-

kossa oli myös ryhmän vetäjä, henkilö, joka työskentelee päätoimisesti esimiestehtävissä 

lentotoimintaosastolla. Asiasta keskusteltiin yhteisesti haastatteluun osallistuneiden lentä-

jien kanssa ja he kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että ryhmän sisällä vallitsee luottamukselli-

nen ja avoin ilmapiiri, ja ettei esimiehen läsnäolo ja osallistuminen haastatteluun vaikuta 

ryhmän muiden jäsenten osallistumiseen ja heidän antamiin vastauksiin. Haastateltavilla 

voi olla taipumus antaa tilanteen tai aiheen kannalta sosiaalisesti suotavia vastauksia. Toi-

sin sanoen haastatteluaineisto on konteksti- ja tilannesidonnaista, eli osallistujat saattavat 

antaa haastattelussa toisenlaisia vastauksia kuin he antaisivat jossain toisessa tilan-

teessa. (Hirsjärvi ym. 2007, 201 – 202.) 
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Reliabiliteetti, validiteetti ja vakuuttavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä. Validi-

teetilla tarkoitetaan käytettyjen tutkimusmenetelmien ja tutkimuksen kohteen yhteensopi-

vuutta. Validiteetilla vastataan kysymykseen siitä, kuinka hyvin käytetty menetelmä sopii 

sen ilmiön tutkimiseen, jota sillä on tarkoitus tutkia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan jonkin 

asian toistuvuutta. Reliabiliteetilla voidaan arvioita saatujen tulosten pysyvyyttä ja alttiutta 

satunnaisvaihteluille. Validiteetti ja reliabiliteetti soveltuvat kuitenkin varsin huonosti laa-

dullisen tutkimuksen arviointiin. Validiteetin ja reliabiliteetin sijaan laadullisen tutkimuksen 

tuloksia voidaan arvioida validoinnin avulla. (Heikkinen ym. 2007, 147 – 149.) 

Tämä kehittämishanke toteutettiin laadullisena toimintatutkimuksena, mikä mahdollisti tut-

kittavan ilmiön, yhtiön toimintakäsikirjan A osan sisällön ja siihen liittyvien johtamiskäytän-

töjen, kuvaamisen sanoin ja lausein. Tiedonkeruumenetelmänä hyödynnettiin ryhmämuo-

toisia teemahaastatteluja, mikä mahdollisti haastateltavien valinnan heidän tietämyk-

seensä ja asiantuntijuuteensa perustuen. Haastattelumuotona teemahaastattelut ja haas-

tatteluissa esitetyt avoimet kysymykset mahdollistivat osallistujille toimintakäsikirjaan ja 

sen johtamiskäytäntöihin liittyvien todellisten ja kuvailevien vastausten antamisen. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä tarkalla, kaikki tutkimuksen vaiheet 

käsittävällä, selostuksella. Selostuksesta tulisi käydä ilmi, missä ja miten haastattelut jär-

jestettiin ja liittyikö tilanteeseen mahdollisia häiriötekijöitä. (Hirsjärvi ym. 2007, 227.) Luo-

tettavuutta voidaan lisätä tutkimusselosteessa olevilla suorilla haastatteluotteilla, joiden 

avulla tutkijan tulkintoja voidaan perustella (Hirsjärvi ym. 2009, 233). Työn aikana käytyjen 

teemahaastattelujen onnistuneet nauhoitukset mahdollistivat kerätyn aineiston sanatarkan 

litteroinnin ja analysoinnin sekä suorien haastatteluotteiden hyödyntämisen tutkimustulos-

ten laadinnassa. 

Laadullisissa tutkimuksissa luotettavuutta voidaan arvioida myös vakuuttavuudella. Tutki-

muksen vakuuttavuutta voidaan lisätä tekemällä tutkimusta koskevat valinnat ja tulkinnat 

näkyviksi. Kehittämistoiminnassa luotettavuuteen vaikuttaa myös toimijoiden ja kehittäjien 

sitoutuneisuus ja osallisuus kehitysprosessiin. Kehittämistoiminnassa tutkimuksen luotet-

tavuudella tarkoitetaan sen käyttökelpoisuutta ja siirrettävyyttä, eli kehittämisprosessin 

seurauksena saatujen tulosten hyödynnettävyyttä. (Toikko & Rantanen 2009, 121 – 125.) 

Tämä kehittämishanke ja sen tulokset haluttiin tietoisesti pitää julkisina, jotta myös muut 

lentoyhtiöt, ilmailualan organisaatiot ja ilmailun parissa työskentelevät henkilöt voivat hyö-

dyntää työn tuloksia ja kehittämisehdotuksia toimintojensa kehittämisessä. Yhdenmukai-

nen ja turvallinen lentotoiminta on kaikkien ilmailualan toimijoiden ja työntekijöiden, mu-

kaan lukien lentäjien, lentoyhtiöiden sekä toimintaa valvovan viranomaisen yhteinen asia. 



71 

5.6 Jatkokehittämiskohteet 

Tämän kehittämishankkeen tulokset osoittivat toimintakäsikirjan käytettävyydellä, sen luet-

tavuudella ja ymmärrettävyydellä, olevan merkittävä rooli käsikirjassa kuvattujen toiminta-

menetelmien ja ohjeiden noudattamiseen. Ensimmäinen jatkokehittämiskohde on inhimilli-

siin tekijöihin liittyvien periaatteiden käytännönläheisempi huomioiminen lentotoimintaa 

ohjaavan toimintakäsikirjan yleisen osan (A osa) kehittämisessä ICAO:n Human Factors 

Training Manual (Doc 9683) mukaisesti. Tämä kehittämishanke käsitteli inhimillisiä teki-

jöitä vain pintapuolisesti. 

Toinen jatkokehittämiskohde liittyy toimintakäsikirjan kautta tapahtuvaan johtamiseen. Ke-

hittämishankkeen aikana toimintakäsikirjan A osa tunnustettiin keskeiseksi johtamisen vä-

lineeksi lentotoiminnassa. Koska johtamisella on keskeinen rooli kannustettaessa ja val-

mennettaessa lentäjiä toimimaan käsikirjassa kuvattujen menetelmien ja ohjeiden mukai-

sesti, on myös johtamisen kehittäminen ensisijaisen tärkeää. Toisena jatkokehittämiskoh-

teena on johtamisen johtaminen osana yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja menestymistä. 

Kolmantena jatkokehittämiskohteena on positiivisen psykologian eli onnen, luonteen voi-

man ja optimismin hyödyntäminen lentäjien hyvinvointiin ja optimaaliseen suorituskykyyn 

tähtäävässä kehittämisessä. Positiivisen psykologian keinoin voidaan vahvistaa lentäjien 

(luontaisia) voimavaroja ja heidän omien vahvuuksiensa käyttämistä osana osaamisen ja 

ammattitaidon kehittämistä sekä flow-tilojen saavuttamista. 
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Toimintakäsikirjan A osan taustalla olevat vaatimukset 

2.2.1 Säädösrakenne 

EASA:n säädösrakenteessa kaikkein ylimpänä on sen kaikkia jäsenvaltioita suoraan si-

tova perusasetus (Basic Regulation), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

2018/1139. Yhteisiä siviili-ilmailua koskevia sääntöjä ja Euroopan unionin lentoturvalli-

suusviraston perustamista koskevan perusasetuksen alta löytyvät täytäntöönpanosäännöt 

(Implementing Rules), jotka sisältävät yksityiskohtaisempia määräyksiä vaatimusten täyt-

tämiseksi. Lentotoiminnan harjoittajia suoraan velvoittava lentotoiminta-asetus (Air Ops 

Regulation), komission asetus (EU) N:o 965/2012, on yksi näistä täytäntöönpanosään-

nöistä. (EASA 2019b.) 

 

KUVIO 3. Säädösrakenne (EASA 2019b) 

Lentotoiminta-asetus sisältää lentotoimintaan liittyviä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia 

menettelyjä perusasetuksen mukaisesti. Muita täytäntöönpanoasetuksia ovat esimerkiksi 

lentomiehistöasetus (Aircrew Regulation), komission asetus (EU) N:o 1178/2011, sekä yh-

teiseurooppalaiset lentosäännöt (Standardised European Rules of the Air, SERA), komis-

sion täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012. Kaupalliseen ilmakuljetukseen edellytettä-

vän toimintakäsikirjan A osan vaatimukset on esitetty lentotoiminta-asetuksessa. 
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KUVIO 4. Säädösrakenteen sisältö 

Jokaista täytäntöönpanosäädöstä edeltää niin kutsuttu saateasetus (Cover Regulation), 

josta käy tarkemmin ilmi kunkin täytäntöönpanoasetuksen kohde ja soveltamisala, asetuk-

seen liittyvät määritelmät, mahdolliset poikkeukset ja asetuksen voimaantulon päivä-

määrä. (EASA 2019b.) 

Yksityiskohtaisten täytäntöönpanosääntöjen lisäksi EASA julkaisee vaatimusten täyttämi-

sen helpottamiseksi niin kutsutut hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi 

(Acceptable Means of Compliance, AMC) ja ohjemateriaalin (Guidance Material, GM). 

Näitä ohjeaineistoja (AMC ja GM) ei julkaista kaikista vaatimuksista, eivätkä ne ole lento-

toiminnan harjoittajia suoraan velvoittavia, mutta antavat toimijoille yhden mahdollisen ta-

van täyttää lentotoiminta-asetuksen vaatimukset. (EASA 2019b.) Mikäli lentotoiminnan 

harjoittaja osoittaa täyttävänsä tietyn vaatimuksen siihen julkaistun AMC:n mukaan, voi-

daan täytäntöönpanosäännöissä oleva vaatimus katsoa täytetyksi. (Traficom 2019c.) 

Lentotoiminnan harjoittaja voi esittää toimivaltaiselle viranomaiselle myös vaihtoehtoisen 

tavan täyttää jokin vaatimus. Vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien (Alter-

native Means of Compliance, AltMoC) kuvaukseen on sisällytettävä käsikirjoihin ja mene-

telmiin mahdollisesti tarvittavat muutokset (Komission asetus (EU) N:o 965/2012 

ORO.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät), lisäksi toimijan tulee arvioida, 

kuinka sen laatima menetelmä tai ohje täyttää kyseisen täytäntöönpanosäännön vaati-

muksen, eli AltMoC:lla ei voida poiketa itse määräyksen vaatimuksesta. (Traficom 2019c.) 

  

Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten 
täyttämiseksi ja ohjemateriaali

Vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen 
menetelmät

Täytäntöönpanoasetukset: 
yksityiskohtaiset määräykset vaatimusten 
täyttämiseksi

Saateasetus: täytäntöönpanoasetuksen 
kohde ja soveltamisala, asetukseen 
liittyvät määritelmät, mahdolliset 
poikkeukset ja asetuksen voimaantulo

Perusasetus: siviili-ilmailua koskevia 
sääntöjä ja Euroopan unionin 
lentoturvallisuusviraston perustaminen 

Perusasetus

(Basic Regulation)

(EU) 2018/1139

Saateasetus

(Cover Regulation)

Lentotoiminta-asetus

(Air Ops Regulation)

(EU) N:o 965/2012

Hyväksyttävät 
menetelmät ja 
ohjemateriaali

(AMC & GM)

Vaihtoehtoiset 
menetelmät

(AltMoC)

Lentomiehistöasetus

(Aircrew Regulation)

(EU) N:o 1178/2011

Lentosäännöt

(Rules of the Air)

(EU) N:o 923/2012
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Käytännön ohjeita perusasetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen lukemiseen  

Perusasetusta haettaessa ja luettaessa on huomionarvoista tiedostaa, että alkuperäisen 

vuonna 2008 julkaistun komission asetuksena tunnetun perusasetuksen, Komission ase-

tus (EY) N:o 218/2008, nimeäminen muuttui sen viimeisimmän päivityksen yhteydessä, 1. 

joulukuuta 2009 solmitun Lissabonin sopimuksen mukaisesti, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi (EU) 2018/1139. (Euroopan unioni 2019a.) 

Euroopan unionin virallisella lehdellä julkaistavien EU:n säädösten numerointi muuttui 

puolestaan 1. tammikuuta 2015 alkaen. Tämän jälkeen EU:n säädöksille on annettu yksi-

löllinen juokseva numero, mikä osaltaan helpottaa säädösten hakemista sekä asiakirjoihin 

viittaamista. Perusasetuksen osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uuden päivite-

tyn asetuksen numerointi alkaa asetuksen julkaisuvuodella ja vuosilukua seuraa asetuk-

sen juokseva numero, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139. (Jul-

kaisutoimisto 2014.) 

EASA ei julkaise hyväksyttäviä menetelmiä vaatimusten täyttämiseksi (AMC) ja ohjemate-

riaalia (GM) jäsenvaltioiden kansallisilla kielillä, ja lukijan on tärkeää tiedostaa ero englan-

ninkielisten sanojen ”accountability” ja ”responsibility” merkityksen välillä: 

In the English language, the notion of accountability is different from the notion of re-

sponsibility. Whereas ‘accountability’ refers to an obligation which cannot be dele-

gated, ‘responsibility’ refers to an obligation that can be delegated. (EASA 2019a, 

GM3 ORO.GEN.200(a)(1) Management system). 

Lisäksi verbien ”shall”, ”must”, ”should” ja ”may” välillä on merkittävä ero vaatimusten täyt-

tämistä ajatellen: 

Here, shall means the same as must. In contrast with EU usage, most English-

speaking countries now generally use must instead of shall. (European Commission 

2019 English Style Guide, 54.) 

Säädösten konsolidointi eli koontaminen, tarkoittaa säädökseen sen antamisen jälkeen 

tehtyjen muutosten ja oikaisujen yhdistämistä yhdeksi tekstiksi. Säädösten yksittäiset 

muutokset julkaistaan aina erillisillä numeroilla, joten niiden kokoaminen samaan asiakir-

jaan helpottaa merkittävästi säädösten lukemista. Konsolidoidut tekstit on tarkoitettu aino-

astaan helpottamaan lainsäädäntöön tutustumista. Toisin sanoen EU:n toimielimet eivät 

vastaa niiden sisällöstä, eivätkä konsolidoidut tekstit ole oikeudellisesti todistusvoimaisia. 

(Euroopan unioni. 2019.) Konsolidoituja tekstejä luettaessa on myös aina huomioitava 

säädösten voimaantulo, eli ovatko säädökseen tehdyt muutokset ja oikaisut jo voimassa. 
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2.2.2 Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet 

Lentotoimintalupa 

Lentotoiminnan harjoittajan on haettava ennen kaupallisen ilmakuljetuksen aloittamista 

toimivaltaiselta viranomaiselta lentotoimintalupa (Traficom 2019a). Kaupallisella ilmakulje-

tuksella tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä matkustajien, rahdin tai postin kuljetukseen 

maksua tai muuta korvausta vastaan (Komission asetus (EU) N:o 965/2012, 2 artikla). 

Suomessa kaupalliseksi ilmakuljetukseksi luetaan lisäksi yleisölennätykset (Ilmailulaki 

864/2014, 2 §). 

Lentotoimintalupaa tai voimassa olevan lentotoimintaluvan muuttamista koskeva hakemus 

on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla, 

ottaen huomioon perusasetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen sovellettavat vaatimuk-

set. Ensimmäistä lentotoimintalupaa hakevan toimijan on lisäksi kuvailtava, miten muutok-

set, joihin ei vaadita toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää toteutetaan, ja mi-

ten näistä muutoksista ilmoitetaan viranomaiselle. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012, 

ORO.GEN.115 Lentotoimintaluvan hakeminen.) 

Lentotoiminnan harjoittajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot organisaa-

tion hallintojärjestelmästä sekä organisaatiorakenteen kuvaus, vastuuhenkilöiden nimet 

sekä heidän kelpoisuutensa ja kokemuksensa heille osoitettuihin tehtäviin. Lisäksi viran-

omaiselle tulee toimittaa jäljennös lentotoiminta-asetuksen osastossa käsikirjat, matkapäi-

väkirjat ja tietojen tallentaminen (Komission asetus (EU) N:o 965/2012, ORO.MLR.100 

Toimintakäsikirja – yleistä) vaaditusta toimintakäsikirjasta sekä vakuutus siitä, että hakija 

on tarkistanut kaikki viranomaiselle toimitetut asiakirjat ja todennut niiden olevan 

Kehittämishankkeen kannalta tärkeää: 

 EU:n asetukset, kuten perusasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

2018/1139) ja lentotoiminta-asetus (Komission asetus (EU) N:o 965/2012), ovat jäsen-

valtioita sitovia säädöksiä ja niitä sovelletaan sellaisenaan kaikilta osin. 

 Perusasetus on EASA:n säädösrakenteessa kaikkein ylimpänä, sen alta löytyvät 

yksityiskohtaisemmat täytäntöönpanosäännöt sekä näiden vaatimusten täyttämiseen 

liittyvät hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi ja ohjemateriaali. 

 Lentotoiminnan harjoittaja voi esittää toimivaltaiselle viranomaiselle myös vaihtoehtoi-

sia vaatimusten täyttämisen menetelmiä, nämä menetelmät arvioidaan tapauskohtai-

sesti, eikä niitä saa soveltaa käytäntöön ennen viranomaisen ennakkohyväksyntää. 
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sovellettavien vaatimusten mukaisia. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012, 

ORO.AOC.100 Lentotoimintaluvan hakeminen.) 

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava hakijalle lentotoimintalupa, kun se on vakuuttu-

nut siitä, että lentotoiminnan harjoittaja on osoittanut täyttävänsä lentotoimintaluvan hake-

miseen edellytettävät vaatimukset. Lentotoimintalupaan on sisällyttävä siihen liittyvät toi-

mintaehdot. Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa erityisiä toimintarajoituksia, 

jotka kirjataan lentotoimintaluvan ehtoihin (Operations specifications). (Komission asetus 

(EU) N:o 965/2012, ARO.OPS.100 Lentotoimintaluvan antaminen). 

Hallintojärjestelmä 

Lentotoiminnan harjoittajan on perustettava ja ylläpidettävä hallintojärjestelmä, joka sisäl-

tää selvästi määritellyt vastuut ja velvollisuudet koko organisaatiossa. Hallintojärjestelmän 

on vastattava organisaation kokoa sekä sen toiminnan luonnetta ja vaativuutta (monipuoli-

suutta). Hallintojärjestelmään on sisällyttävä vaatimustenmukaisuuden valvonnan mene-

telmä, jolla valvotaan, että organisaatio täyttää jatkuvasti alan viimeisimmät asiaankuulu-

vat vaatimukset. On ensisijaisen tärkeää, että organisaatio ja sen hallintojärjestelmä so-

veltuvat aiottuun lentotoimintaan, ja että organisaatio sitoutuu kehittämään hallintojärjes-

telmää jatkuvasti. (Traficom 2019a.) 

Henkilöstö 

Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava riittävä henkilöstö, jolla on vaadittava kelpoisuus 

suunniteltujen tehtävien ja toimintojen suorittamiseen sovellettavien vaatimusten mukai-

sesti. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että koko henkilöstö tuntee tehtä-

viensä toteuttamiseen liittyvät säännöt ja menettelyt ja että tiedot henkilöstön kokemuk-

sesta, kelpoisuudesta ja koulutuksesta dokumentoidaan asianmukaisesti. (Traficom 

2019a.) 

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa, 

että kaikki toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa sovellettavien vaatimusten mukaisesti. 

Vastuullinen johtaja vastaa henkilökohtaisesti tehokkaan hallintojärjestelmän perustami-

sesta ja ylläpitämisestä. Lisäksi organisaation on nimettävä henkilö tai henkilöryhmä, 

jonka vastuulla on varmistaa, että lentotoiminnan harjoittaja täyttää sovellettavat vaati-

mukset. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012, ORO.GEN.210 Henkilöstövaatimukset.) 

Edellä mainitulla henkilöryhmällä tarkoitetaan vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vas-

taavaa johtajaa, turvallisuuspäällikköä sekä vastuuhenkilöitä, jotka johtavat ja valvovat, 

että lentotoimintaa, miehistön koulutusta, maatoimintaa ja jatkuvaa lentokelpoisuutta. 

(Traficom 2019a). 
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Toimintakäsikirja 

Kaupallista ilmakuljetusta saa harjoittaa ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen lentotoi-

minnan harjoittajalle hyväksymän toimintakäsikirjan mukaisesti. Jokainen lento on suunni-

teltava ja toteutettava toimintakäsikirjassa kuvattuja menetelmiä noudattaen. Lentotoimin-

nan harjoittaja on vastuussa ilma-aluksen toiminnasta perusasetuksen ja lentotoiminta-

asetuksen sekä perusasetuksen muiden täytäntöönpanosääntöjen asiaa koskevien vaati-

musten ja lentotoimintalupansa mukaisesti. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012, 

ORO.GEN.110 Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet.) 

Toimintakäsikirjan on sisällettävä kaikki tarvittavat ohjeet, tiedot ja menetelmät käytettäviä 

ilma-aluksia ja henkilöstön tehtävien suorittamista varten. Toimintakäsikirja on pidettävä 

jatkuvasti ajan tasalla. (Traficom 2019a.) Henkilöstön tehtävien kannalta olennaisten toi-

mintakäsikirjan osien on oltava helposti toimintaan osallistuvan henkilöstön saatavilla. 

Koko henkilöstölle on tiedotettava muutoksista, jotka ovat heidän tehtäviensä kannalta 

olennaisia. Lisäksi jokaiselle miehistön jäsenelle on annettava henkilökohtainen kappale 

niistä toimintakäsikirjan osista, jotka koskevat heidän tehtäviään. Jokaisen toimintakäsikir-

jan tai sen tarvittavien osien haltijan vastuulla on pitää oma kappaleensa ajan tasalla. (Ko-

mission asetus (EU) N:o 965/2012, ORO.MLR.100 Toimintakäsikirja – yleistä.) 

Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle toimintakäsikir-

jan muutoksista. Lisäksi lentotoiminnan harjoittajan on toteutettava kaikki viranomaisen 

vaatimat muutokset ja tarkistukset viipymättä. Lentotoiminnan harjoittajan on myös var-

mistettava, että kaikki sen henkilöstön jäsenet ymmärtävät kieltä, jolla heidän tehtäviään 

ja velvollisuuksiaan koskevat toimintakäsikirjan osat on kirjoitettu. Toimintakäsikirjan si-

sältö on esitettävä muodossa, jota voidaan käyttää ongelmitta ja jossa otetaan huomioon 

inhimillisiä tekijöitä koskevat periaatteet. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012, 

ORO.MLR.100 Toimintakäsikirja – yleistä.) 

Toimintakäsikirjan rakenne 

Toimintakäsikirjan A osa sisältää ilma-alustyypistä riippumattomat toimintaperiaatteet, oh-

jeet ja menetelmät, joita turvallinen lentotoiminta edellyttää (Traficom 2019a). Kaupalli-

sessa ilmakuljetuksessa toimintakäsikirjan on vastattava kaupallista ilmakuljetusta koske-

via vaatimuksia eikä se saa olla ristiriidassa lentotoimintalupaan sisältyvien toimintaehto-

jen tai erityishyväksyntöjen kanssa. Toimintakäsikirja voidaan julkaista useassa osassa. 

(Komission asetus (EU) N:o 965/2012, ORO.MLR.100 Toimintakäsikirja – yleistä.) 
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KUVIO 5. Toimintakäsikirjan rakenne kaupallisessa ilmakuljetuksessa (mukaillen Komis-

sion asetus (EU) N:o 965/2012, ORO.MLR.101 Toimintakäsikirja – kaupallisessa ilmakul-

jetuksessa) 

Toimintakäsikirjan muoto ja sisältö voivat vaihdella harjoitettavan lentotoiminnan vaativuu-

den, esimerkiksi käytettävien ilma-alusten ja niiden lukumäärän mukaan. Toimintakäsikirja 

tai sen osat voidaan esittää missä muodossa tahansa. Sen saatavuus, käytettävyys ja 

luotettavuus on kuitenkin varmistettava kaikissa tapauksissa. Toimintakäsikirjan A osan 

tulee sisältää, tarvittaessa, kaikki kuviossa 6 esitetyt tiedot. (EASA 2019a, AMC1 

ORO.MLR.100 Operations manual – general.) 

Toimintakäsikirjan A osan sisältövaatimukset kaupallisessa ilmakuljetuksessa 

Lentotoiminta-asetuksen toimintakäsikirjaa koskevan kohdan, ORO.MLR.100 Toimintakä-

sikirja – yleistä, vaatimusta tarkentavissa kaupallista ilmakuljetusta koskevissa hyväksyttä-

vissä menetelmissä vaatimusten täyttämiseksi (AMC) edellytetään, että toimintakäsikirjan 

A osan tulee sisältää, tarvittaessa, kaikki kuviossa 6 esitetyt tiedot (EASA 2019a, AMC3 

ORO.MLR.100 Operations manual – general, CONTENTS – CAT OPERATIONS). 

A osa: yleistä/perusteet

ilma-aluksen tyypistä riippumattomat 
toimintaperiaatteet, ohjeet ja menetelmät

B osa: ilma-aluksen käyttö

tyyppikohtaiset ohjeet ja menetelmät ottaen 
huomioon lentotoiminnan harjoittajan 
käyttämien tyyppien/luokkien, versioiden tai 
yksittäisten ilma-alusten väliset erot

C osa: kaupallinen ilmakuljetustoiminta

reittejä, tehtäviä, alueita ja 
lentopaikkoja/toimintapaikkoja koskevat ohjeet 
ja tiedot

D osa: koulutus

kaikki turvalliseen lentotoimintaan tarvittavan 
henkilöstön koulutusohjeet
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KUVIO 6. Toimintakäsikirjan A osan sisältövaatimukset kaupallisessa ilmakuljetuksessa 

0 ADMINISTRATION AND CONTROL OF OPERATIONS MANUAL

• 0.1 Introduction

• 0.2 System of amendment and revision

1 ORGANISATION AND RESPONSIBILITIES

• 1.1 Organisational structure

• 1.2 Nominated persons

• 1.3 Responsibilities and duties of operations management personnel

• 1.4 Authority, duties and responsibilities of the pilot-in-command/commander

• 1.5 Duties and responsibilities of crew members other than the pilot-incommand/commander

2 OPERATIONAL CONTROL AND SUPERVISION

• 2.1 Supervision of the operation by the operator

• 2.2 System and responsibility for promulgation of additional operational instructions and information

• 2.3 Operational control

• 2.4 Powers of the authority

3 MANAGEMENT SYSTEM

4 CREW COMPOSITION

• 4.1 Crew composition

• 4.2 Designation of the pilot-in-command/commander

• 4.3 Flight crew incapacitation

• 4.4 Operation on more than one type

5 QUALIFICATION REQUIREMENTS

• 5.1 Licence, rating(s), qualification/competency, experience, training, checking, etc.

• 5.2 Flight crew

• 5.3 Cabin crew

• 5.4 Training, checking and supervision personnel

• 5.5 Other operations personnel (including technical crew and crew members other than flight crew, etc.)

6 CREW HEALTH PRECAUTIONS

7 FLIGHT TIME LIMITATIONS

• 7.1 Flight and duty time limitations and rest requirements

• 7.2 Exceedance of flight and duty time limitations and/or reductions of rest periods

• 7.3 A description of the fatigue risk management

8 OPERATING PROCEDURES

• 8.1 Flight preparation instructions

• 8.2 Ground handling instructions

• 8.3 Flight Procedures

• 8.4 Low visibility operations (LVO)

• 8.5 Extended-range operations with two-engined aeroplanes (ETOPS)

• 8.6 Use of the minimum equipment and configuration deviation list(s)

• 8.7 Non-revenue flights

• 8.8 Oxygen requirements

• 8.9 Procedures related to the use of type B EFB applications (Applicable from 09/07/2019)

9 DANGEROUS GOODS AND WEAPONS

• 9.1 Information, instructions and general guidance on the transport of dangerous goods

• 9.2 The conditions under which weapons, munitions of war and sporting weapons may be carried

10 SECURITY

• Security instructions, guidance, procedures, training and responsibilities

11 HANDLING, NOTIFYING AND REPORTING ACCIDENTS, INCIDENTS AND OCCURRENCES, ETC.

• Procedures for handling, notifying and reporting accidents, incidents and occurrences

12 RULES OF THE AIR

13 LEASING/CODE-SHARE

•A description of the operational arrangements for leasing and code-share, associated procedures, etc.
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(mukaillen EASA 2019a, 337 – 348) 

Kaupallista ilmakuljetustoimintaa koskevan toimintakäsikirjan A osan sisältövaatimukset 

on esitetty tarkemmin lentotoiminta-asetuksen vaatimuksen ORO.MLR.100 hyväksyttä-

vissä menetelmissä vaatimuksen täyttämiseksi AMC3 ORO.MLR.100 Operations manual 

– general, CONTENTS – CAT OPERATIONS (EASA 2019a). 

Teoriatietojen ylläpito 

Perusasetus edellyttää lentäjien ja lentotoimintaa harjoittavien organisaatioiden täyttävän 

lentomiehistöä koskevat keskeiset vaatimukset (Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-

tus (EU) 2018/1139, 20 artikla). Näissä lentomiehistöä koskevissa vaatimuksissa edellyte-

tään, että lentäjän on hankittava ja ylläpidettävä sellainen tiedon taso, joka vastaa ilma-

aluksella harjoitettavaa toimintaa ja on oikeassa suhteessa toiminnan lajiin liittyviin riskei-

hin. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, 20 artikla; Lentomiehis-

töä koskevat keskeiset vaatimukset.) 

Näiden tietojen on katettava vähintään seuraavat osa-alueet: ilmailulainsäädäntö, ilma-

aluksen yleistuntemus, ilma-alusluokkaa koskevat tekniset seikat, suoritusarvot ja lennon-

suunnittelu, ihmisen suorituskyky ja rajoitukset, sääoppi, lentosuunnistus, lentotoiminta-

menetelmät, mukaan lukien resurssienhallinta, lennonteoria, yhteydenpito ja muut kuin 

tekniset taidot, mukaan lukien uhkien ja virheiden havaitseminen ja niihin reagoiminen 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, Lentomiehistöä koskevat 

keskeiset vaatimukset). Toimintakäsikirjan A osa sisältää tietoja kaikista edellä mainituista 

osa-alueista. 

Teoriatietojen osoittamiseen ja ylläpitämiseen liittyen perusasetuksessa edellytetään, että 

teoriatietojen hankinta ja hallinta on osoitettava lentokoulutuksen aikaisessa jatkuvassa 

arvioinnissa ja tarvittaessa teoriakokeissa. Lisäksi teoriatietojen asianmukaista tasoa on 

pidettävä yllä ja vaatimusten noudattaminen on pystyttävä osoittamaan säännöllisissä ar-

vioinneissa, teoriakokeissa, lentokokeissa tai tarkastuslennoilla. (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 2018/1139, Lentomiehistöä koskevat keskeiset vaatimukset.) 

Lentotoiminta-asetuksen ohjaamomiehistöä koskevassa osastossa vahvistetaan vaati-

mukset, jotka lentotoiminnan harjoittajan on täytettävä ohjaamomiehistön koulutuksen, ko-

kemuksen ja kelpoisuuden osalta (Komission asetus (EU) N:o 965/2012, ORO.FC.005 

Soveltamisala). Yksittäinen miehistön jäsen, lentäjä, on vastuussa niiden tehtävien asian-

mukaisesta hoitamisesta, jotka liittyvät ilma-aluksen ja siinä olevien henkilöiden turvalli-

suuteen ja jotka eritellään toimintakäsikirjaan sisältyvissä ohjeissa ja menetelmissä (Ko-

mission asetus (EU) N:o 965/2012, CAT.GEN.MPA.100 Miehistön velvollisuudet). Ilma-
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aluksen päällikön tehtävänä on lisäksi varmistaa, että kaikkia toimintamenetelmiä ja tarkis-

tuslistoja noudatetaan toimintakäsikirjan mukaisesti (Komission asetus (EU) N:o 

965/2012, CAT.GEN.MPA.105 Ilma-aluksen päällikön velvollisuudet). 

Lentomiehistöasetuksessa edellytetään, että osana usean ohjaajan miehistölupakirjaan, 

liikennelentäjän lupakirjaan ja/tai tyyppi- ja luokkakelpuutuksia varten vaadittavan lentoko-

keen tai tarkastuslennon (mukaan lukien mittaritarkastuslennon) suorittamista, tarkastus-

lentäjä tarkistaa, että luokka- tai tyyppikelpuutuksen haltijalla on edelleen riittävä teoriatie-

don taso (Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, lisäys 9). 

 

2.2.3 Vaatimustenmukaisuuden valvonta 

Lentotoiminnan harjoittajan hallintojärjestelmään on sisällytettävä menetelmä, jolla valvo-

taan, että harjoitettava toiminta täyttää jatkuvasti alan viimeisimmät asiaankuuluvat vaati-

mukset. Vaatimustenmukaisuuden valvontaan on sisällyttävä järjestelmä havaintoja kos-

kevan palautteen antamiseksi vastuulliselle johtajalle, jotta voidaan varmistaa tarvittavien 

korjaavien toimien tehokas toteuttaminen. (Komission asetus (EU) N:o 965/2012, 

ORO.GEN.200 Hallintojärjestelmä.) 

 

Kehittämishankkeen kannalta tärkeää: 

 Kaupallisen ilmakuljetuksen harjoittamisen edellytyksenä on, että lentotoiminnan har-

joittajalla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lentotoimintalupa. 

 Lentotoiminnan harjoittajan on perustettava ja ylläpidettävä hallintojärjestelmä, joka si-

sältää selvästi määritellyt vastuut ja velvollisuudet koko organisaatiossa. 

 Kaupallista ilmakuljetusta saa harjoittaa ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen hyväk-

symän toimintakäsikirjan mukaisesti. 

 Toimintakäsikirjan on sisällettävä kaikki tarvittavat ohjeet, tiedot ja menetelmät käytet-

täviä ilma-aluksia ja henkilöstön tehtävien suorittamista varten. 

 Toimintakäsikirjan yleinen osa, A osa, sisältää ilma-aluksen tyypistä riippumattomat toi-

mintaperiaatteet, ohjeet ja menetelmät. 

 Lentäjän on hankittava ja ylläpidettävä sellainen tiedon taso, joka vastaa ilma-aluksella 

harjoitettavaa toimintaa ja on oikeassa suhteessa toiminnan lajiin liittyviin riskeihin. 

 Lentäjä on vastuussa niiden tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta, jotka liittyvät 

ilma-aluksen ja siinä olevien henkilöiden turvallisuuteen, ja jotka eritellään toimintakäsi-

kirjaan sisältyvissä ohjeissa ja menetelmissä. 
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Osa lentotoiminnan harjoittajalta edellytettävän toimintakäsikirjan sisällöstä ja sitä myöten 

niihin tehtävistä muutoksista vaatii aina viranomaisen ennakkohyväksynnän, kun taas 

osaa käsikirjan sisällöstä voidaan päivittää lentotoiminnan harjoittajan toimesta itsenäi-

sesti, viranomaisen ennalta hyväksymää muutostenhallintaprosessia noudattaen. Turvalli-

suuden kannalta kriittisimmät muutokset edellyttävät lisäksi aina muutokseen liittyvien ris-

kien tunnistamista ja hallintaa, mukaan lukien tarvittaessa niiden lievennystä ja seurantaa. 

(Komission asetus (EU) N:o 965/2012, ORO.GEN.130 Lentotoimintaluvan haltijaa koske-

vat muutokset.)
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Toimintakäsikirjan nykytilan selvittäminen -teemahaastattelun teemat ja haastatte-

lun apukysymykset 

Yhtiön lentäjistä koostuvan Round Table -ryhmän jäsenille tehtävä teemahaastattelu, 

ajankohta: 3.5.2019, klo 14:30, paikka: Toimintakeskus Helsinki-Vantaan lentoasema 

Teemahaastattelun teemojen ja haastattelun aikana mahdollisesti esitettävien apukysy-

mysten kohdalla toimintakäsikirjan yleisestä osasta, A osa, puhuttaessa viitataan ainoas-

taan toimintakäsikirjaan tai käsikirjaan. 

1. Toimintakäsikirjan muoto ja sisältö – käsikirjaan tehtyjen päivitysten julkai-

seminen ja tiedottaminen 

✓ Mitä hyvää näet yhtiön nykyisessä toimintakäsikirjassa? 

✓ Millainen vaikutus toimintakäsikirjalla on lentäjän päivittäiseen työntekoon? 

✓ Millaisia ongelmia tai puutteita olet havainnut lukiessasi tai etsiessäsi tietoja 

toimintakäsikirjasta? 

✓ Millainen toimintakäsikirjan sisällön järjestys parhaiten tukisi yksittäisen lennon 

suunnittelua ja suorittamista? 

✓ Millaisessa muodossa sisältö tulisi kuvata (teksti, kuvat, tarkastuslista, yms.), 

jotta se olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen? 

✓ Millä tavoin toimintakäsikirjaan tehdyistä päivityksistä tulisi tiedottaa? 

✓ Millaisessa muodossa (sähköinen, paperinen, yms.) toimintakäsikirja tulisi jul-

kaista? 

2. Johtaminen ja toimintakäsikirjan merkityksen korostaminen – kannustami-

nen ja valmentaminen sekä päivitettyjen menetelmien noudattamisen var-

mistaminen 

✓ Millä keinoin lentotoimintaosaston esimiehet voisivat kannustaa ja valmentaa 

toimintakäsikirjaan tehtyjen päivitysten seuraamiseen? 

✓ Millä keinoin tieto käsikirjaan tehdyistä muutoksista saataisiin kaikkein varmim-

min lentäjien tietoisuuteen? 

✓ Kuinka yhtiö voisi tukea uusien tai päivitettyjen menetelmien noudattamista? 

✓ Millaisena koet tarpeellisuuden toimintakäsikirjaan liittyville koulutuksille? 

✓ Millä keinoin lentäjien toimintakäsikirjaan liittyvää osaamista tulisi tarkastaa? 
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✓ Millainen merkitys toimintakäsikirjalla, menetelmien hyvällä tuntemuksella ja 

noudattamisella, on päivittäiseen lentotoimintaan ja lentoturvallisuuteen? 

✓ Miten toimintakäsikirjan merkitystä voitaisiin korostaa? 

3. Lentäjän vastuu – sisäisen motivaation ja itsensä johtamisen merkitys am-

mattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä 

✓ Mistä ja missä muodossa olevaa toimintakäsikirjaa käytät? 

✓ Millä keinoin motivoit itseäsi seuraamaan ja sisäistämään toimintakäsikirjaan 

tehdyt päivitykset? 

✓ Missä määrin käsikirjaan tehdyistä muutoksista keskustellaan ohjaamossa tai 

muutoin työpäivän aikana? 

✓ Millä keinoin hiljainen tieto (tekninen, tiedollinen ja kehollinen) saataisiin entistä 

paremmin jaettua kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen? 

✓ Millaisena koet lentäjän vastuun oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittä-

misestä? 

✓ Mikä saa sinut kokemaan työhön liittyviä merkityksellisyyden tunteita työssäsi? 

✓ Mitä tekisit toisin toimintakäsikirjaan liittyen. 
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Toimintakäsikirjan nykytilan selvittäminen -teemahaastattelun haastattelulomake 

(perustiedot, suostumus haastatteluun ja haastattelun teemat) 

TOIMINTAKÄSIKIRJAN NYKYTILAN SELVITTÄMINEN 

-TEEMAHAASTATTELU 

3.5.2019, TOIMINTAKESKUS HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA 

Nimi: ______________________________  

Vakanssi: _______ 

Lentokokemus (vuosina) yhtiössä: _______ 

Suostumus haastatteluun: 

Olen tietoinen opinnäytetyön (YAMK) Toimintakäsikirja osana nykyaikaista johtamisjärjestelmää 

tavoitteista ja suostun osallistumaan tähän haastatteluun vapaaehtoisesti tietäen, että haastat-

telu nauhoitetaan, nauhoitus litteroidaan (kirjoitetaan tekstimuotoon) ja saatua aineistoa käyte-

tään analysoinnin jälkeen anonyymisti osana opinnäytetyötä: kyllä  / en . 

 

___________________________________ 

Allekirjoitus & nimenselvennys 

TOIMINTAKÄSIKIRJAN MUOTO JA SISÄLTÖ – KÄSIKIRJAAN TEHTYJEN PÄIVITYSTEN 

JULKAISEMINEN JA TIEDOTTAMINEN 

 

 

 

JOHTAMINEN JA TOIMINTAKÄSIKIRJAN MERKITYKSEN KOROSTAMINEN – KANNUSTA-

MINEN JA VALMENTAMINEN / MENETELMIEN NOUDATTAMINEN 

 

 

 

LENTÄJÄN VASTUU – SISÄISEN MOTIVAATION JA ITSENSÄ JOHTAMISEN MERKITYS 

AMMATTITAIDON YLLÄPITÄMISESSÄ JA KEHITTÄMISESSÄ 
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Kehitysideoiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen -teemahaastattelun tee-

mat ja haastattelun apukysymykset 

Yhtiön ja toimivaltaisen viranomaisen, Traficom, edustajille tehtävä teemahaastattelu, 

ajankohta: 6.5.2019, klo 13:00, paikka: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Helsinki 

1. Toimintakäsikirjan muodon ja sisällön vaatimukset 

✓ Kuinka käsikirjan muotoa ja sisältöä voitaisiin selkiyttää huomioiden toiminnan 

taustalla olevat lentotoimintavaatimukset? 

✓ Millaisia toimia päivittäiseen operointiin kuulumattomien käsikirjan tekstien 

poistaminen edellyttäisi? 

✓ Millaisia etuja ja haittoja koette lähestymistavassa jakaa toimintakäsikirja kah-

teen osaan: organisatoriseen ja operatiiviseen? 

✓ Millaisena näette mahdollisuuden jakaa toimintakäsikirja konetyyppikohtaisiin 

erillisiin käsikirjoihin? 

✓ Millä edellytyksillä toimintakäsikirja voitaisiin laatia nykyisestä mallista poiketen 

niin, että sen sisältö noudattaisi lennon vaiheiden mukaista järjestystä? 

2.  Toimintakäsikirjaan tehtyjen päivitysten merkityksen korostaminen 

✓ Kuinka käsikirjaan tehtyjen päivitysten merkitystä voitaisiin korostaa? 

✓ Miten keinoin päivitysten yhteyteen saataisiin liitettyä selventävä kuvaus päivi-

tysten taustoista ja niiden tarkoituksesta? 

o Käytännön esimerkkejä siitä, kuinka menetelmiä tulee noudattaa 

o Viranomaisyhteistyö vaatimusten taustojen ja menetelmien tarkoituksen 

selventämisessä 

3. Lentotoiminnan harjoittajan ja lentäjän (jaettu) vastuu päivitysten seuraami-

sesta ja sisäistämisestä 

✓ Millaisena viranomainen näkee päivityksiin liittyvien koulutusten ja osaamisen 

tarkastaminen tarpeellisuuden? 

o Vaatimusten ulkopuolisten ”ylimääräisten” koulutusten järjestäminen 

o Omaehtoinen osaamisen tarkastaminen
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Kehitysideoiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen -teemahaastattelun haas-

tattelulomake (suostumus haastatteluun ja haastattelun teemat) 

KEHITYSIDEOIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN 

VARMISTAMINEN -TEEMAHAASTATTELU 

6.5.2019, LIIKENNE- JA VIESTINTÄVIRASTO TRAFICOM, HELSINKI 

Suostumus haastatteluun: 

Olen tietoinen opinnäytetyön (YAMK) Toimintakäsikirja osana nykyaikaista johtamisjärjestelmää 

tavoitteista ja suostun osallistumaan tähän haastatteluun vapaaehtoisesti tietäen, että haastat-

telu nauhoitetaan, nauhoitus litteroidaan (kirjoitetaan tekstimuotoon) ja saatua aineistoa käyte-

tään analysoinnin jälkeen anonyymisti osana opinnäytetyötä: kyllä  / en . 

 

___________________________________ 

Allekirjoitus & nimenselvennys 

TOIMINTAKÄSIKIRJAN MUODON JA SISÄLLÖN VAATIMUKSET 

 

 

 

TOIMINTAKÄSIKIRJAAN TEHTYJEN PÄIVITYSTEN MERKITYKSEN KOROSTAMINEN 

 

 

 

LENTOTOIMINNAN HARJOITTAJAN JA LENTÄJÄN (JAETTU) VASTUU PÄIVITYSTEN SEU-

RAAMISESTA JA SISÄISTÄMISESTÄ 

 


