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Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuuskulttuuria. 
Tarkoituksena oli löytää keinoja hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen 
lentoasemalla sekä luoda toimiva ja kattava turvallisuuskulttuurin mittaristo. Opinnäytetyössä 
turvallisuuden näkökulmaksi otettiin security-näkökulma, jolla tarkoitetaan muun muassa ri-
kollisen toiminnan, terrorismin ja muun vastaavan tahallisen haitallisen toiminnan estämiseen 
liittyviä tuvallisuustoimenpiteitä. Opinnäytetyön toimeksiantaja, Finavia Oyj, ylläpitää ja ke-
hittää Suomen lentoasemaverkostoa. Tämän opinnäytetyön löydösten ja kehitysehdotusten 
avulla Finavia pystyy kehittämään Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuuskulttuuria entistä 
paremmin ja organisoidummin. Turvallisuuskulttuuria ei ole aiemmin varsinaisesti mitattu Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalla, mutta löydösten ja tuotoksena syntyneen turvallisuuskulttuurin 
mittariston avulla Finavia pystyy jatkossa arvioimaan sen tasoa ja kehityssuuntaa. 

Opinnäytetyön teoria keskittyy turvallisuuskulttuuriin sekä sen kehittämiseen ja mittaamiseen. 
Teoria käsittelee tarkemmin myös turvallisuuskulttuuriin vahvasti liittyviä osa-alueita, kuten 
organisaatiokulttuuria, perehdyttämistä ja kouluttamista, turvallisuuspoikkeamien ilmoitta-
mista sekä viestintää. 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tiedonkeruumenetelminä käytettiin kyselyä ja haastatte-
luja. Turvallisuuskulttuurikyselyyn vastasi 108 lentoaseman työntekijää. Tämän lisäksi tehtiin 
yksi asiantuntijahaastattelu sekä 11 teemahaastattelua lentoaseman suurten toimijoiden tur-
vallisuusvastaaville.  

Tuloksissa nousi esille kuusi keskeisintä teemaa: perehdyttäminen, koulutukset, ohjeistukset, 
turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen, viestintä ja turvallisuuden merkityksen ymmärtämi-
nen. Näihin teemoihin keskittyen luotiin neljä kehitysehdotusta turvallisuuskulttuurin kehittä-
miseksi lentoasemalla. Kehitysehdotuksina oli tehdä turvallisuuskulttuurin kehittämisestä or-
ganisoidumpaa toimintaa sekä parantaa perehdyttämistä ja viestintää lentoasemalla. Kehitys-
ehdotusten lisäksi rakennettiin turvallisuuskulttuurin mittaristo lentoasemalle. Mittariston 
avulla ei pystytä tarkasti mittaamaan lentoaseman turvallisuuskulttuurin tasoa jokaisella osa-
alueella, mutta sen avulla voidaan suuntaa-antavasti arvioida turvallisuuskulttuurin tasoa ja 
etenkin sen kehityssuuntaa tietyillä osa-alueilla. 
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The objective of this thesis was to develop Helsinki Airport’s security culture. The purpose was 
to map ways to maintain and develop a working security culture at the airport and create 
functional measures for the security culture. The thesis focuses on the security perspective, 
which means for example actions related to the prevention of criminal activity, terrorism and 
other deliberate malicious activities. The commissioner of the thesis, Finavia Corporation, 
maintains and develops the Finnish airport network. The findings of this thesis and suggestions 
for development enable Finavia to develop the security culture of Helsinki Airport in a better 
and more organized manner. The security culture has not previously been measured at Helsinki 
Airport, but Finavia will be able to assess its level and development in the future through the 
findings and created measures for the security culture. 

The theoretical section of the thesis focuses on security culture and its development and meas-
urement. This section also covers the areas that are strongly related to security culture, such 
as organizational culture, orientation and training, security incident reporting and communi-
cation. 

Questionnaires and interviews were used as data collection methods for this functional thesis. 
The security culture survey was answered by 108 airport employees. In addition, one expert 
interview and 11 thematic interviews were conducted with the persons responsible for the 
security of Helsinki Airport’s largest organizations. 

The results highlight six key themes: orientation, training, guidance, incident reporting, com-
munication and understanding the importance of security. Focusing on these themes, four de-
velopment proposals were made for Finavia to improve the security culture at the airport. 
Proposals for improvement suggest that the airport’s security culture should be developed in a 
more organized manner and orientation and communication at the airport should also be im-
proved. In addition to the development proposals, meters for measuring airport’s security cul-
ture were created. The meters do not accurately measure the level of airport security culture 
in each sub-area, but it does provide an indicative assessment of the level of the security 
culture, and in particular its development in specific sub-areas. 
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1 Johdanto 

 

Turvallisuuskulttuurilla luodaan perusta turvalliselle toimintaympäristölle. Hyvä turvallisuus-

kulttuuri mahdollistaa turvalliset olosuhteet organisaation työntekijöille ja sen tiloissa asioiville 

muille henkilöille. (Oedewald, Pietikäinen & Reiman 2008, 4.) Organisaatiot usein unohtavat 

kulttuurin tärkeyden, koska se on läsnä kaikkialla organisaatiossa ja siitä on vaikea saada otetta 

(Schein 1991, 64). Turvallisuuskulttuuri on organisaatiokulttuurin alalaji, ja sen tasoon vaikut-

taa merkittävästi nimenomaan organisaatiokulttuuri, joka määrittelee, miten organisaatiossa 

suhtaudutaan turvallisuuteen (Levä 2003, 28). Organisaation turvaamisessa voidaan käyttää 

apuna teknologiaa ja erilaisia apukeinoja, mutta myös yksittäisellä ihmisellä on suuri vaikutus 

kokonaisturvallisuudessa. Apukeinot ja teknologia eivät yksinään turvaa organisaatiota, vaan 

organisaation kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat muun muassa työntekijöiden arvot, uskomuk-

set ja asenteet sekä näiden kautta työntekijöiden käyttäytyminen. (Oedewald, Pietikäinen & 

Reiman 2008, 4, 18.)  

 

Lentoasemaympäristö luokitellaan turvallisuuskriittiseksi ympäristöksi, sillä sen toimintaan si-

sältyy riski ympäröivälle yhteiskunnalle. Lentoasemanpitäjän velvollisuutena on minimoida yh-

teiskunnalle aiheutuva turvallisuusriski. (Oedewald & Reiman 2006, 31.) Turvallisuuskriittisillä 

toimialoilla turvallisuuskulttuurin merkitys korostuu, ja kyseisillä aloilla toimivilta organisaa-

tioilta edellytetäänkin tavallista kehittyneempää turvallisuuskulttuuria. (Oedewald & Reiman 

2008, 348.) Turvallisuuskulttuuria mitataan, jotta voidaan arvioida sen tasoa organisaatiossa ja 

tehdä mittausten tulosten perusteella tarvittavia suunnitelmia ja toimenpiteitä turvallisuuden 

kehittämiseksi (Halaj 2017, 624). Turvallisuuskulttuurin mittaamisella pyritään saavuttamaan 

tehokkaita ehdotuksia turvallisuuskulttuurin parantamiseksi (French & Steel 2017, 25). Mittaa-

misella varmistutaan myös asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan vaikutta-

vuudesta (Levä 2003, 56-57). 

 

Suuret lentoasemat ovat erittäin vilkkaita asioimispaikkoja – Helsinki-Vantaan lentoasemaa voi-

sikin verrata pieneen kaupunkiin. Sen alueella toimii vilkas taksiasema, linja-autoasema sekä 

juna-asema. Lentoasemalla on myös lukuisa määrä kauppoja, ravintoloita ja muita erilaisia pal-

veluja. Sen alueella sijaitsevat omat pelastusasemat ja siellä on ympärivuorokauden poliiseja 

paikalla (Poliisi 2019). Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärät ovat nousseet viimei-

sen kymmenen vuoden aikana noin 13 miljoonasta matkustajasta lähes 21 miljoonaan matkus-

tajaan (Finavia 2019d). Matkustajien lisäksi lentoasemalla työskentelee tuhansia työntekijöitä 

ja siellä asioi päivittäin lukuisa määrä ihmisiä, jotka eivät ole matkustajia. Finavia pyrkii pitä-

mään lentoasemat turvallisina hyvän turvallisuuskulttuurin ja turvallisuudenhallintajärjestel-

män avulla (Finavia 2019e).  
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Tässä opinnäytetyössä kehitetään Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuuskulttuuria sekä ra-

kennetaan turvallisuuskulttuurin mittaamiseen tarkoitettu toimiva mittaristo. Finavian Lupa-

palvelun edustajan (2019) mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimii noin tuhat yritystä ja 

siellä työskentelee yli 15 000 työntekijää, minkä vuoksi sen turvallisuuskulttuuria pyritään ke-

hittämään nimenomaan parantamalla yhteisöllisyyttä ja työntekijöiden osallistamista. Tällöin 

pyritään vaikuttamaan suuren työntekijämäärän toimintatapoihin tehokkaalla resurssien käy-

töllä.  

2 Opinnäytetyön tausta 

Tässä luvussa kuvataan opinnäytetyön taustoja, sen tarkoitusta sekä sen aiheen rajausta. Opin-

näytetyön aihe on valittu yhdessä opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa ajankohtaisena ai-

heena. 

2.1 Opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja rajaus 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuuskult-

tuuria. Tavoite on käytännönläheinen, joten sen saavuttaminen vaatii sekä tutkimuksellista lä-

hestymistapaa että kehitystyötä. Tarkoituksena on löytää keinoja hyvän turvallisuuskulttuurin 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä luoda toimiva ja kattava turvallisuuskulttuurin mittaristo. 

Tällöin tulevaisuudessa voidaan arvioida mittariston avulla turvallisuuskulttuurin tason kehi-

tystä. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten hyvää turvallisuuskulttuuria ylläpidetään ja kehitetään lentoasemalla? 

2. Miten turvallisuuskulttuuria mitataan lentoasemalla? 

Tässä opinnäytetyössä turvallisuuden näkökulmaksi otetaan security-näkökulma, jolla tarkoite-

taan muun muassa rikollisen toiminnan, terrorismin ja muun vastaavan tahallisen haitallisen 

toiminnan estämiseen liittyviä tuvallisuustoimenpiteitä. Tässä opinnäytetyössä ei pääasiallisesti 

käsitellä muita turvallisuuden osa-alueita, kuten työturvallisuutta tai pelastusturvallisuutta. 

Myös lentokoneiden tekniseen puoleen ja kiitoratojen hoitoon liittyvät turvallisuusasiat ovat 

rajattu aiheen ulkopuolelle. Turvallisuuskulttuuri kuitenkin liittyy vahvasti jokaiseen turvalli-

suuden osa-alueeseen, joten myös muita turvallisuuden osa-alueita sivutaan tässä opinnäyte-

työssä. 

2.2 Keskeiset käsitteet 

Mittaamisella tarkoitetaan tässä turvallisuuden mittaamista. Mittaamalla turvallisuutta pysty-

tään seuraamaan, onko turvallisuuden eteen tehtävä toiminta vaikuttavaa. Tämän lisäksi voi-

daan arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä organisaation turvallisuustasoa ja 
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siinä tapahtuneita muutoksia. Olennaista mittaamisessa on varmistua siitä, että mitataan oi-

keaa asiaa, jolla saadaan tietoa päätöksenteon tueksi. (Levä 2003, 56-57.)  

Organisaatiokulttuuri on monitasoinen ilmiö, joka muodostuu artefakteista, arvoista sekä pe-

rusoletuksista. Olennaisin näistä tasoista on nimenomaan perusoletusten ja uskomusten syvin, 

tiedostamaton taso. (Schein 1991, 24, 32.) Kulttuuri ei ole vain yksi organisaation toimintaan 

vaikuttava tekijä, vaan se on jatkuvaa toimintaa, jossa näitä sekä näkyviä että tiedostamatto-

mia asioita muodostetaan, ylläpidetään ja muokataan. Kulttuuri on ennemminkin vertauskuva 

organisaatiolle. ’’Organisaatio on kulttuuri.’’ (Oedewald & Reiman 2006, 40.)  

Turvallisuus voi olla objektiivista, subjektiivista, tai yhdistelmä molempia. Objektiivisella tur-

vallisuudella tarkoitetaan ulkoiseen, toimintaympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää turvalli-

suutta ja subjektiivisella taas yksilön kokemaa turvallisuutta. Turvallisuudelle on englannin kie-

lessä kaksi sanaa, safety ja security. Safety liittyy pääosin tahattomiin onnettomuuksiin ja louk-

kaantumisiin sekä niiden ehkäisemiseen. Securityllä taas viitataan tahallisuuteen, ja siihen liit-

tyvät muun muassa rikollisuus ja terrorismi. (Waitinen 2016, 6). Tässä opinnäytetyössä käsitel-

lään asioita nimenomaan turvallisuuden security-näkökulmasta.  

Turvallisuuskulttuuri on yksi organisaatiokulttuurin alalajeista (Ruuhilehto & Vilppola 2000, 

6). Yksinkertaisimmillaan sillä tarkoitetaan tapaa toimia turvallisuuteen liittyvissä asioissa 

(Levä, 2003, 28). Turvallisuuskulttuuri muodostuu muun muassa organisaatiossa vallitsevista 

tietoisista ja tiedostamattomista yksilöiden, ryhmien ja organisaation asenteista, arvoista, kä-

sityksistä ja käyttäytymisestä (Ruuhilehto & Vilppola 2000, 15; Levä, 2003, 7).  

2.3 Toimintaympäristönä Helsinki-Vantaan lentoasema 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja, Finavia Oyj, toimii turvallisuuskriittisellä alalla ylläpi-

täen ja kehittäen 21 lentoasemaa ympäri Suomea (Oedewald & Reiman 2006, 31; Finavia 

2019c). Turvallisuuskriittisillä toimialoilla turvallisuuteen ja sen kehittämiseen kiinnitetään pal-

jon huomiota, sillä näillä aloilla toimivien organisaatioiden toimintaan sisältyy vaaroja, jotka 

voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa ihmisille ja ympäristölle. Tästä syystä myös media on 

myös hyvin kiinnostunut kaikista näillä toimialoilla havaituista turvallisuuspuutteista. 

(Oedewald & Reiman 2008, 18.)  

’’Finavialla kaiken toiminnan perusta on turvallisuus.’’ Finavia pyrkii ennakoivalla turvallisuus-

työllä ja korkealaatuisella yritysturvallisuudella varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden, tur-

vallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden. Yrityksen mukaan sen vahva turvallisuuskulttuuri - pi-

täen sisällään aktiivisen poikkeamaraportoinnin - on suuressa roolissa vaaratilanteiden ennal-

taehkäisemisessä. Finavian henkilöstölle suoritettiin 2018 turvallisuuskulttuurikysely, jonka tu-

losten mukaan turvallisuuskulttuuri on hyvällä tasolla yrityksessä. Finavia noudattaa myös Just 

culture -politiikkaa, jolla pyritään avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden avulla hyvään 
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turvallisuuskulttuuriin. (Finavia 2019e.) Finavian päälentoasemana toimiva Helsinki-Vantaan 

lentoasema on ‘’merkittävä eurooppalainen lentoliikenteen solmukohta ja samalla koko Poh-

jois-Euroopan johtava kaukoliikennekenttä’’ (Finavia 2019b).  Kuviossa 1 tarkastellaan Helsinki-

Vantaan lentoaseman matkustajamääriä vuosina 2008-2018. 

 

Kuvio 1: Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärät vuosina 2008 - 2018 (Finavia 2019d) 

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärät ovat nousseet lähes joka vuosi viimeisen kym-

menen vuoden ajan. Vuonna 2008 Helsinki-Vantaan matkustajamäärä oli hieman yli 13 miljoo-

naa, kun vuonna 2018 määrä oli jo lähes 21 miljoonaa. (Finavia 2019d.) Matkustajaksi on luoki-

teltu saapuvat ja lähtevät matkustajat sekä vaihtomatkustajat (Finavia 2019a). Maailmanlaa-

juisten lentämällä tehtyjen matkojen määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 

mennessä (Finavia 2017a).  

Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskentelee yli 15 000 työntekijää ja matkustajien lisäksi sen 

alueella asioi päivittäin lukuisa määrä muita ihmisiä (Finavian lupapalvelun edustaja 2019). 

Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella toimii vilkas taksiasema, linja-autoasema sekä kehä-

radan juna-asemat. Lentoasema on täynnä erilaisia palveluja, kauppoja ja ravintoloita. Hel-

sinki-Vantaan lentoasemalla on myös omat pelastusasemat ja sen alueella on poliiseja läsnä 

ympäri vuorokauden (Poliisi 2019). Terminaalirakennuksen koko pinta-ala vuonna 2019 on noin 

150 000 neliömetriä ja se tulee 2020-luvun alussa olemaan yli 250 000 neliömetriä (Finavia 

2017b). Finavia (2017b) kuvaa laajennuksen jälkeistä terminaalin kokoa siten, että sinne mah-

tuisi kymmenen eduskuntataloa. 

Lentoasematoimintaa ohjaavat monenlaiset eri säädökset ja lait. Ilmailun turvaamista ohjaavat 

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) sekä Euroopan Unioni. Myös yleinen maailmanti-

lanne ja ihmisten matkustuskäyttäytyminen vaikuttavat Helsinki-Vantaan lentoasemaan. 
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Helsinki-Vantaan lentoaseman toiminta on hyvinkin riippuvainen esimerkiksi Venäjän kanssa 

tehdystä sopimuksesta reitittää lennot sen ilmatilan halki. Mahdollinen uhka Helsinki-Vantaan 

lentoaseman toiminnan jatkuvuudelle on, että Venäjä evää tämän ylikulkuluvan. Ilmatilojen 

rajoituksilla ja lentojen uudelleen reitityksillä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia Helsinki-Van-

taan lentoaseman toimintaan. Myös muiden Pohjois-Euroopan lentoasemien kasvulla on vaiku-

tuksia Helsinki-Vantaan tilanteeseen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2015, 5.) 

3 Opinnäytetyössä käytetyt menetelmät 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa käytetään laadullisen tutkimuksen 

menetelmiä. Opinnäytetyön pohjana on yleensä jokin ongelma, johon pyritään vastaamaan tut-

kimuskysymysten kautta. Jotta ongelma saadaan ratkaistua, tulee käyttää erilaisia tarkoituk-

seen soveltuvia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusmenetelmien käyttäminen vaatii opinnäytetyön 

tekijöiltä huolellista perehtymistä sekä itse ongelmaan että sen toimintaympäristöön. Opinnäy-

tetyön tekijöiden on määriteltävä, mitä he haluavat tietää, mistä tämä tieto saadaan ja miten 

se saadaan hankittua. Kun tämä tieto on hankittu, tulee miettiä, miten tieto pystytään analy-

soimaan niin, että se ei vääristy. Opinnäytetyön tekijöiden tulee dokumentoida huolellisesti 

jokainen vaihe aina tutkimusmenetelmien valinnasta tulosten analysointiin asti. Työstä tulee 

käydä ilmi, miksi opinnäytetyön tekemiseen on valittu juuri siinä käytetyt tutkimusmenetelmät. 

Tämä perustellaan käyttäen esimerkiksi jo olemassa olevaa tietoa, haastatteluja tai havain-

nointia. (Kananen 2012, 13-14). 

3.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnalliselle opinnäytetyölle ominaisia tavoitteita ovat käytäntöjen kehittäminen ja ongel-

mien ratkaiseminen. Toiminnallinen opinnäytetyö onkin hyvin ratkaisukeskeinen, siitä seuraa 

aina jokin tuotos. Tämä tuotos voi olla esimerkiksi jokin tuote, teos, malli, prosessikuvaus tai 

toimintatapa riippuen opinnäytetyön aihealueesta. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteet 

ovat varsin erilaiset kuin esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen tavoitteet, joilla pyritään luo-

maan uusia teorioita tai testaamaan niitä. Tieteellisen tutkimuksen avulla jostakin ilmiöstä 

saadaan tuotettua uudenlaista teoriaa, kun taas toiminnallisella opinnäytetyöllä ilmiölle voi-

daan kehittää käytännössä toteutettavia kehitysideoita tai ratkaisuja. Tieteellisessä tutkimuk-

sessa käytetyt menetelmät ovat usein myös suppeammat ja tarkemmin rajatut kuin toiminnal-

lisessa opinnäytetyössä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä menetelmiä voi olla runsaasti ja nii-

den käytössä korostuu tutkijan oma rooli sekä vuorovaikutus kaikkien osallistuvien tahojen 

kanssa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä voi yhdistyä useita erilaisia tutkimusmenetelmiä. 

Apuna voidaan käyttää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. (Metropo-

lia 2012, Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 17-20.) Toiminnallinen opinnäytetyö saa usein 

alkunsa jostakin käytännön ongelmasta tai kehittämistarpeesta. Vaikka käytännönläheisyys ko-

rostuu toiminnallisessa opinnäytetyössä, tulee siinäkin tuottaa teoreettista tietoa dokumentoi-

malla työn kaikki vaiheet ja saadut tulokset. Myös valitut menetelmät tulee olla tarkoin 
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pohdittuja ja perusteltuja. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkijoilta vaaditaan erityisen 

kriittistä suhtautumista sekä käytettäviä menetelmiä, saatuja tuloksia että omaa arvosteluky-

kyä ja valintoja kohtaan. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009.) 

Toiminnallisen opinnäytetyön toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja järjestelmälli-

syyttä. Tekijöiden täytyy hahmotella selkeä prosessi työlle ennen sen varsinaista aloittamista. 

Prosessin ensimmäinen vaihe on tavoitteiden määritteleminen. Opinnäytetyön kohteena oleva 

ilmiö tulee ymmärtää ja kehityskohteet tunnistaa.  Kun kehityskohteet on selkeästi tunnistettu 

ja rajattu, tulee niihin perehtyä huolellisesti sekä teoreettisen tiedon että käytännön kautta. 

Kun teoriapohja on luotu huolellisesti, voi suunnitteluvaiheessa alkaa miettiä tavoitteen kan-

nalta sopivia tutkimusmenetelmiä. Tätä kutsutaan metodologiaksi. Menetelmien valinta poh-

jautuu siihen, että tutkimuksen tekijät ymmärtävät, minkälaista tietoa he tarvitsevat ratkais-

takseen tutkimuksen kohteena olevat kysymykset ja mistä tätä tietoa voisi saada. (Kananen 

2012, 15, 17, Salonen 2013, 15, 17.) Opinnäytetyön tekijöiden pitää myös tutustua huolellisesti 

toimintaympäristöön, jossa työ toteutetaan. Tässä kohtaa opinnäytetyön tekijät myös määrit-

televät työn tekemiseen liittyvät ja osallistuvat toimijat. Toinen vaihe on opinnäytetyön suun-

nittelu. Suunnitteluvaiheessa toiminnallisen opinnäytetyön tekijät laativat jonkinlaisen kirjal-

lisen suunnitelman siitä, mitkä ovat työn tavoitteet, mitä toimijoita työhön liittyy, miten vas-

tuut jakautuvat sekä minkälainen on toimintaympäristö. Suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa itse 

työn tekeminen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, Salonen 2013.) 

3.2 Tiedonkeruumenetelmät 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Laadullista eli kvalita-

tiivista tutkimusta kuvaillaan usein vertaamalla sitä määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen. Nämä kaksi tutkimussuuntausta eivät kuitenkaan ole toistensa täydellisiä vastakohtia. 

Kun lähdetään tekemään opinnäytetyötä, on tärkeää miettiä, mistä näkökulmasta sitä aletaan 

tehdä. Lähdetäänkö opinnäytetyötä tekemään tutkittavana olevan ilmiön pohjalta vai aloite-

taanko opinnäytetyö määrittelemällä työn tyyppi ja käytettävät menetelmät. Laadullisia tutki-

musmenetelmiä käytettäessä tutkittavana olevan ilmiön tulisi olla keskiössä ja laadullisten tut-

kimusmenetelmien toimia ilmiötä tukevina työkaluina. Kanasen (2012, 26) mukaan laadullisia 

tutkimusmenetelmiä käytettäessä työ pohjautuukin kysymykselle ”mistä ilmiössä on kyse?”. 

Laadullisten tutkimusmenetelmien käyttö on vapaampaa kuin määrällisten tutkimusmenetel-

mien käyttö. Laadullisia tutkimusmenetelmiä käytettäessä on tyypillistä, että menetelmiä käy-

tettäessä tutkijan asema korostuu, tutkijan lähtökohta on hypoteesiton sekä käytettävää ai-

neistoa analysoidaan laadullisinduktiivisesti. (Eskola & Suoranta 1998, 13-14; Kananen 2012, 

26, 29-30.) Hypoteesittomuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tekijän ei tulisi asettaa 

valmiita hypoteeseja eli olettamuksia ennen tutkimuksen aloittamista. Tutkijan tulisi suhtautua 

työn tekemiseen avoimin mielin, valmiina oppimaan uutta ja katsomaan ilmiötä uusista näkö-

kulmista. Mikäli tutkijalla kuitenkin on tutkimuksen kohteesta joitakin kokemuksia tai ennakko-
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odotuksia, on tärkeää tiedostaa näiden vaikutus tutkimuksen tekemiseen ja saadun aineiston 

analysointiin. (Eskola & Suoranta 1998, 19-20.) 

  

Laadullisissa tutkimusmenetelmissä tutkijan asema korostuu huomattavasti verrattaessa mää-

rällisiin tutkimusmenetelmiin. Laadullisia menetelmiä hyödyntäessään tutkija joutuu pohti-

maan ilmiötä erittäin laajalta näkökulmalta ja arvioimaan eri tutkimusmenetelmien mielek-

kyyttä tutkimuksen teon kannalta. Tutkijan on osattava perustella esittämänsä väitteet, vaikka 

käytetyt menetelmät eivät olisikaan tuottaneet täysin mustavalkoisia, tieteellisiä tuloksia. (Es-

kola & Suoranta 1998, 20-21.) Laadullisin tutkimusmenetelmin saatavat tutkimustulokset eivät 

ole yhtä yksiselitteisiä kuin määrällisin tutkimusmenetelmin saatavat tulokset. Tutkimuksen 

tekijä on vastuussa tulosten oikeanlaisesta analysoinnista ja esittämisestä. (Kananen 2012, 30.) 

Kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan jo olemassa olevaa tietoa jostakin ilmiöstä tai aiheesta. 

Kirjallisuuskatsaukseen voi kuulua esimerkiksi painettuja teoksia, artikkeleita, malleja tai tut-

kimuksia. Kirjallisuuskatsauksessa tutkimuksen tekijät tarkastelevat tutkimuksen kohteena ole-

vasta ilmiöstä olemassa olevaa teoriaa ja tietoa. Kirjallisuuskatsaus auttaa myös näkemään, jos 

jostakin oman tutkimuksen osa-alueesta ei löydy kattavasti tietoa. Näin ollen tutkimuksen te-

kijät voivat pohtia, pystyisivätkö he omalla tutkimustyöllään täydentämään näitä osa-alueita. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan myös oppia, minkälaiset tutkimusmenetelmät ovat sopi-

neet saman tyyppisille tutkimuksille. Näin ollen tutkimusmenetelmien valitseminen oman tut-

kimuksen tekemiseen helpottuu ja niiden valinta pystytään perustelemaan. (Jyväskylän ammat-

tikorkeakoulu 2019; Kananen 2012, 88-89.) 

Haastattelu on yksi käytetyimmistä tiedonhankinnan muodoista. Haastattelu on helppo ymmär-

tää ja toteuttaa, sillä se perustuu yksinkertaiseen ajatukseen kysymisestä ja vastaamisesta tie-

don tuottajana. Tutkimusta tehtäessä käytetään usein kahta erilaista haastattelutyyppiä, jotka 

ovat strukturoitu haastattelu sekä strukturoimaton haastattelu. Strukturoidulla haastattelulla 

tarkoitetaan haastattelua, jossa kaikille haastateltaville esitetään samanlaiset, valmiiksi teh-

dyt kysymykset samassa järjestyksessä. Strukturoidun haastattelun tavoitteena on pitää haas-

tattelu mahdollisimman neutraalina niin, ettei haastattelija pääse vaikuttamaan lopputulok-

seen. Strukturoimaton haastattelu taas on vapaamuotoisempi menetelmä, jossa sekä haastat-

telija että haastateltava pystyvät vaikuttamaan tilanteen kulkuun ja lopputuloksiin. Strukturoi-

matonta haastattelua voidaan verrata avoimeen keskusteluun. Näiden välimuotona voi toimia 

myös puolistrukturoitu haastattelu. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelun tavoite ja 

näkökulma on päätetty, mutta kysymykset saattavat muotoutua haastattelutilanteen mukaan. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2014, 11.)  

Teemahaastattelu on yksi puolistrukturoidun haastattelun muoto. Teemahaastattelussa haas-

tattelun aihealue eli teema on ennalta päätetty, mutta kysymykset saatetaan esittää hieman 

eri muodoissa ja järjestyksissä. (Ruusuvuori & Tiittula 2014, 11.) Teemahaastattelussa 
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haastattelija pystyy kesken haastattelun pyytämään haastateltavalta tarkennuksia sekä kysy-

myksiin että saatuihin vastauksiin. Haastatteluja tehdessä on tärkeää, että haastatteluista saa-

tuja tuloksia tarkastellaan aina niitä kerättäessä. Näin ollen pystytään arvioimaan, milloin ky-

seinen menetelmä on tuottanut riittävästi tietoa. Teemahaastattelussa kysymykset ovat muo-

doltaan avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset ovat sellaisia, joissa haastateltavaa pyyde-

tään selittämään tai kuvailemaan jotakin ilmiötä. Avoimet kysymykset sisältävät kysymyssanoja 

kuten mitä, miten, miksi ja kuinka. Johdattelevien kysymysten käyttöä tutkimuksessa voidaan 

yleisesti pitää epäeettisenä, joten kysymyksiä tehdessä täytyy käyttää erityistä huolellisuutta 

(Kananen 2012, 101,106,108). 

Avoin haastattelu on puolistrukturoitua haastattelua vapaamuotoisempi. Se muistuttaakin 

enemmän keskustelua kuin perinteistä, journalistista haastattelua. Avoimessa haastattelussa 

haastattelija voi käyttää apunaan esimerkiksi listaa aihepiireistä haastattelukysymysten sijaan. 

Siinä myös haastattelija osallistuu keskusteluun. Avointa haastattelua toteutettaessa on tär-

keää, että ilmapiiri on rento ja rohkaiseva. Näin haastattelusta saadaan parhaat mahdolliset 

tulokset. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2009, 97-98.) 

Kysely on hyvin yleisesti käytetty tiedonkeruun menetelmä. Kyselyn avulla voidaan kerätä ai-

neistoa suureltakin ihmismäärältä tehokkaasti. Kysely on suosittu menetelmä myös siitä syystä, 

että sitä pystyy käyttämään monipuolisesti eri aihealueiden ja ilmiöiden tutkimisessa. Kysely 

toteutetaan esimerkiksi kyselylomakkeen muodossa. Lomake voidaan lähettää vastaajille pos-

tissa tai sähköpostissa, tai se voidaan laittaa esimerkiksi internettiin, jossa vastaajat voivat 

käydä täyttämässä sen. Kysely voidaan myös toteuttaa paikan päällä vastaajan kanssa. (Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2009, 108-109.) Kyselyn tulisi olla toteutettu niin, että siihen vastaavat 

henkilöt voivat esittää omat mielipiteensä ilman pelkoa, että heidän henkilöllisyytensä tulee 

ilmi. Kysely tulisi myös toteuttaa tarpeeksi suurella otannalla, jotta tulokset eivät vääristy lii-

kaa vastausten satunnaisen vaihtelun takia. (Oedewald, Pietikäinen & Reiman 2008, 28-29.) 

Kyselystä saatavat tulokset voivat olla epäluotettavia myös siksi, ettei vastaajien suhtautumista 

kyselyyn pysty arvioimaan. Vastaajien tietämys kyselyn aihealueesta voi myös vaikuttaa tulok-

siin vääristäen. Kyselyn tulokset saattavat myös vääristyä, jos tutkimuksen kohteena olevasta 

aihealueesta ei ole tarpeeksi pohjatietoa. Tällöin väitteistä ei välttämättä tule sellaisia, joiden 

vastaukset tuottaisivat hyödyllistä tietoa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 108-109.) 

3.3 Analyysimenetelmät 

Hankittua aineistoa analysoimalla pyritään selvittämään mitä aineisto oikeastaan sisältää, mi-

ten siinä käy asioita ilmi ja kuinka paljon. Analysoimalla aineistoa siitä pystytään tekemään 

helpommin ymmärrettävä ja selkeä kokonaisuus. Aineiston analyysissä taustalla ohjaa tutki-

musongelma tai tutkimusongelmat. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Laadullisena tut-

kimusmenetelmänä käytetty haastattelu on erilainen kuin perinteinen journalistinen haastat-

telu. Strukturoidun haastattelun tulokset pystytään analysoimaan teknisesti eri järjestelmiä 
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käyttäen. Laadullisen tutkimuksen menetelmänä käytetty haastattelu ei anna suoraan vastauk-

sia tutkimuskysymyksiin, vaan saatu aineisto täytyy analyysin kautta jäsennellä ymmärrettä-

väksi ja tutkimuskysymyksiä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Analyysin tekijän tulee ymmärtää, 

minkälaisia tuloksia haastatteluilla on tarkoitus saada. Jo sillä, käytetäänkö materiaalina suo-

raan puhekieliseksi litteroitua aineistoa vai kirjakieliseksi muunnettua aineistoa voi olla suuri 

vaikutus saataviin tuloksiin. Analyysimenetelmä ja menetelmän käyttö tulee aina perustella 

huolellisesti. On kuitenkin mahdollista, että analyysin tekijän tapa tulkita aineistoa ohjaa ana-

lyysista syntyviä tuloksia. Tästä syystä analyysin tekeminen tulisi olla mahdollisimman läpinäky-

vää ja kaikki vaiheet avata selkeästi. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 9, 15.) Kuviossa 

2 esitetään aineiston analyysin tärkeimmät vaiheet. 

 

Kuvio 2: Aineiston analyysin vaiheet (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 12) 

Haastattelun analyysi voidaan yleisellä tasolla luokitella karkeasti kolmeen eri vaiheeseen, 

jotka ovat aineiston luokittelu, aineiston tarkastelu ja tutkiminen sekä aineiston tulkinta. Nämä 

kolme vaihetta liittyvät vahvasti toisiinsa ja saattavat esiintyä päällekkäin. Vaiheilla voi olla 

myös erilaisia alakategorioita. Aineiston luokittelulla pyritään löytämään aineistosta yhtenäisiä 

teemoja tai ilmiöitä. Ennen aineiston luokittelun aloittamista palataan tutkimuskysymyksiin ja 

muodostetaan niistä tarkentavia alakysymyksiä. Näiden kysymysten avulla analyysiä ei ohjaa 

pelkästään tekijän omat ajattelutavat ja tulkinnat. Luokittelun jälkeen alkaa aineiston tarkas-

telu ja tutkiminen eli analyysi. Luokittelusta muodostuneita kategorioita vertaillaan keskenään 

sekä pohditaan niiden muodostamisen periaatteita. Kolmas vaihe on aineiston tulkinta, josta 

voidaan puhua myös keskusteluna lukijan ja aineiston välillä. Saaduista tuloksista tulee käydä 

ilmi mitkä ovat analyyttisia havaintoja ja mitkä ovat analyysin tekijän omia johtopäätöksiä. 

Näin lukija pystyy itse arvioimaan saatujen tulosten luotettavuutta. (Ruusuvuori, Nikander & 

Hyvärinen 2010, 11-12, 18, 20-21, 24-25, 29.) 

Aineiston 
kerääminen

Aineiston 
luokittelu, 
teemoittelu

Aineiston 
tarkastelu 
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Teemoittelu itsessään on yksi aineiston analyysimenetelmä. Teemoittelussa kiinnitetään huo-

miota aineiston sisältöön eikä niinkään lukumääriin, kuten luokittelussa. Teemoittelun avulla 

aineistosta voidaan löytää toistuvia aihealueita. Aihealueet voivat käydä ilmi jo käytetyistä 

kysymyksistä, tai ne saattavat tulla täysin uusina saaduista vastauksista. Analyysin tekijä tutkii, 

mitä eri teemoista on tullut ilmi ja millä tavalla. Löydetyt teemat kirjataan ylös ja jokaisen 

teeman alle kirjataan niihin liittyvät, kerätyt aineistot. Näin saadaan koottua eri teemoissa 

ilmenneet samankaltaisuudet ja eroavaisuudet. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2019, Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2009, 99.)  

4 Organisaatiokulttuuri ja turvallisuuskulttuuri 

Tässä luvussa kuvataan organisaatiokulttuuria ja turvallisuuskulttuuria ilmiöinä, hyvän turvalli-

suuskulttuurin piirteitä sekä turvallisuuskulttuurin mittaamista. Lisäksi tässä luvussa kuvataan 

valittuja turvallisuuskulttuuriin vahvasti liittyviä asioita: perehdyttämistä ja kouluttamista, tur-

vallisuuspoikkeamien ilmoittamista sekä viestintää. Valitut aiheet esiintyvät tämän opinnäyte-

työn kuviossa 4 hyvän turvallisuuskulttuurin ominaispiirteinä. Ne esiintyvät myös tähän opin-

näytetyöhön tehdyissä turvallisuuskulttuurikyselyssä ja lentoaseman toimijoiden haastatte-

luissa. 

4.1 Organisaatiokulttuuri 

Kulttuurinäkökulma tuli yleisesti mukaan organisaatiotutkimukseen 1980-luvulla, kun haluttiin 

ymmärtää organisaation toimintaa entistä syvällisemmällä tavalla sekä saada yrityksen inhimil-

liset voimavarat paremmin käyttöön (Ruuhilehto & Vilppola 2000, 6). Scheinin (1991, 23) mu-

kaan organisaatiokulttuurista on paljon eri määritelmiä ja käsityksiä. Yhden määritelmän mu-

kaan organisaatiokulttuurin voidaan ajatella koostuvan organisaation arvoista, asenteista, us-

komuksista, normeista ja toimintatavoista. Se ei suurelta osaltaan näyttäydy organisaation ul-

kopuolisille ihmisille ja se on pitkälti näkymätöntä myös organisaation sisällä työskenteleville 

henkilöille. Organisaatiokulttuuri muovaa yksilön omia tapoja ja uskomuksia, ja välillä organi-

saatiokulttuuria onkin vaikea erotella yksilön omasta persoonallisuudesta ja luontaisista käsi-

tyksistä. Organisaatiokulttuuriin vaikuttaa myös organisaation ulkopuoliset asiat. Työntekijät 

ovat entistä enemmän vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa tietokoneiden ja puhelimien 

välityksellä, jolloin organisaation ulkopuolisten ihmisten mielipiteet vaikuttavat enemmän työ-

paikan sisäisiin asioihin ja organisaatiokulttuuriin. (Lacey 2010, 6). Kuvio 3 tarkastelee yhtä 

organisaatiokulttuurin mallia. 
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Kuvio 3: Jäävuorimalli organisaatiokulttuurista (Schein 1991, 32) 

Organisaatiokulttuurin mallina käytetään usein Edgar Scheinin 1980-luvulla kehittämää mallia, 

jossa kulttuuria tarkastellaan kolmitasoisena ilmiönä. Ylimpänä, pinnallisimpana tasona ovat 

artefaktit, kuten näkyvät rakenteet, pukeutuminen ja käytetty teknologia. Keskimmäisenä ta-

sona ovat organisaation julkilausutut arvot sekä normit, ja syvimpänä tasona organisaatiossa 

vallitsevat pohjimmaiset perusoletukset, joihin sisältyvät muun muassa ihmisten ajatukset ja 

käsitykset turvallisuudesta sekä siihen vaikuttavista toimintatavoista. Etenkin turvallisuuskult-

tuurin kannalta organisaation on tärkeää kiinnittää huomiota syvimpään tasoon ja yrittää ym-

märtää siellä vallitsevia ihmisten asenteita ja uskomuksia. (Oedewald & Reiman 2008, 123.) 

Laceyn (2010, 7) mukaan organisaatiokulttuuria muovaavia ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat 

muun muassa välitön työympäristö, työntekijöiden käyttäytyminen, johdon vaatimukset, koe-

tut kokemukset, saadut roolit ja työtehtävät sekä toimintatavoista koituvat seuraukset – niin 

positiiviset kuin negatiivisetkin. Organisaatiokulttuuria tulisi ymmärtää paremmin siksi, että 

ilmiö on todellinen ja koskettaa organisaation koko toimintaa (Schein 1991, 41-42). Schein 

(1991, 23) on listannut eräitä yleisiä merkityksiä organisaatiokulttuurille: 

− ’’Ihmisten välisessä kanssakäymisessä havaittua säännönmukaista käyttäytymistä (Goff-
man, 1959) 

− Toimivissa ryhmissä kehittyvät normit (Homans, 1950) 

− Hallitsevat ilmaistut arvot jossakin organisaatiossa (Deal ja Kennedy, 1982) 

− Organisaation työntekijöitä tai asiakkaita koskevaa toimintapolitiikkaa ohjaava perus-
filosofia (Ouchi, 1981) 

− Pelisäännöt organisaatiossa selviämiseksi, ’niksit’, jotka tulokkaan on opittava tullak-
seen hyväksytyksi ryhmän jäseneksi (Schein, 1968) 

− Tunnelma tai ilmapiiri, joka välittyy organisaation fyysisestä asetelmasta tai tavasta, 
jolla sen jäsenet ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden tai muiden ulkopuolisten kanssa 
(Tagiuri ja Litwin, 1968).’’ 
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Organisaatiokulttuurin määritelmät määrittelevät, mitä kulttuuri on, mutta eivät kerro kult-

tuurin syntymisestä tai säilymisestä organisaatiossa. Kulttuurit syntyvät ryhmän muotoutumisen 

myötä ryhmän perusolemuksen tai identiteetin kautta. Tähän sisältyvät ryhmän yhteiset koke-

mukset, arvot, uskomukset sekä ajattelutavat. Kulttuuri tarvitsee syntyäkseen ryhmän, ja ilman 

kulttuuria ryhmä taas olisi pelkkä joukko ihmisiä. Ympäristö määrittelee kuitenkin alun perin 

ryhmän mahdollisuudet, vaihtoehdot ja rajoitteet, joten myös ympäristöllä on vaikutusta kult-

tuurin muotoutumiseen. (Schein 1991, 65-67.) 

4.2 Turvallisuuskulttuuri 

Organisaatiokulttuurin myötä vähitellen myös sen alalajia, turvallisuuskulttuuria, alettiin poh-

tia tarkemmin. 1980- ja 1990- lukujen vaihteessa Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden ja 

Clapham Junctionin rautatieonnettomuuden myötä alettiin pohtia, miten turvallisuus ja kult-

tuuri ovat yhteydessä toisiinsa. Tällöin turvallisuuskulttuuri -käsite esiintyi ensimmäisiä kertoja 

julkisuudessa. (Ruuhilehto & Vilppola 2000, 6; Oedewald & Reiman 2008, 44, 121.) 

Yhden määritelmän mukaan organisaation turvallisuuskulttuuri voidaan jakaa kolmeen eri ta-

soon. Perustasolla motivaatio turvallisiin toimintatapoihin tulee ulkoisilta tahoilta vaatimusten 

ja sääntöjen myötä, ja näitä sääntöjä noudetaan kuuliaisesti. Toisella tasolla johto on motivoi-

tunut seuraamaan organisaation turvallisuutta osana yleistä menestymistä, mistä seuraa se, 

että turvallisuuden kehittäminen tapahtuu pitkälti teknisten keinojen ja ohjeistuksien avulla. 

Ylimmällä tasolla jatkuva kehittäminen on otettu mukaan organisaation turvallisuuden kulma-

kiveksi ja ajattelutavaksi. Tällöin turvallisuuskulttuuria kehitetään yhdessä organisaation sisällä 

ja jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa turvallisuuden tasoon. Tällä tasolla orga-

nisaatio panostaa kehittämiseen muun muassa koulutusten ja kommunikoinnin avulla. Turvalli-

set toimintatavat lähtevät sisäisestä motivaatiosta, ja toimintaa kehitetään juurikin halusta 

kehittyä, eikä vain julkisuussyistä tai ulkoisten paineiden takia. (Oedewald & Reiman 2006, 31; 

Oedewald & Reiman 2008, 128.)  

Toisen määritelmän mukaan turvallisuuskulttuuri voidaan jakaa ulkoisesti havaittavissa oleviin 

tekijöihin ja sisäisiin psykologisiin tekijöihin. Organisaatio ja työ ovat esimerkkejä ulkoisesti 

havaittavissa olevista tekijöistä ja arvot ja asenteet sisäisistä psykologisista tekijöistä. Inhimil-

linen tekijä on läsnä jokaisessa edellä mainitussa osa-alueessa. Organisaation turvallisuustaso 

paranee kiinnitettäessä huomiota turvallisuuskulttuuriin ja sen osa-alueisiin, kuten inhimilli-

seen tekijään. (Korpi, Peni-Nyman, Rantanen, Sjöholm & Tanska 2017, 10.) 

Ruuhilehdon ja Vilppolan (2000, 15) mukaan turvallisuuskulttuuri muodostuu yksilön ja yhteisön 

uskomuksista, normeista, asenteista, rooleista, arvoista sekä käyttäytymisestä. Minterin (2003, 

6) mukaan Florczak määrittelee turvallisuuskulttuurin ’’yrityksen tavaksi tehdä turvallisuuteen 

liittyviä asioita’’. Mercurion ja Roughtonin (2002, 17) mukaan kaikki turvallisuuden eteen teh-

tävät asiat pohjautuvat organisaation kulttuuriin. Turvallisuuskulttuuri ja organisaatiokulttuuri 
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kulkevatkin pitkälti käsi kädessä, turvallisuuskulttuurin avulla organisaation toimintaa tarkas-

tellaan vain syvemmin nimenomaan suhteessa turvallisuuteen (Oedewald & Reiman 2006, 27). 

Kulttuuri on pitkälti tiedostamatonta, itsessään näkymätöntä toimintaa, josta vain sen ilmen-

tymät ovat näkyviä (Oedewald & Reiman 2008, 123). Organisaatio ei voi pelkästään itse mää-

rittää kulttuuriaan, vaan siihen vaikuttavat organisaation tahtotilan lisäksi myös monet muut 

tekijät, kuten sen työntekijöiden persoonallisuudet, asenteet ja muut vastaavat sekä esimer-

kiksi organisaation näkyvien arvojen taustalla olevat, tiedostamattomat, arvot. (Oedewald & 

Reiman 2006, 40; Mercurio & Roughton 2002, 31.) Käytännössä turvallisuuskulttuuri sisältää 

monia asioita, kuten työntekijöiden suhtautumisen turvallisuusmääräyksiin ja johdon suhtautu-

misen turvallisuuteen esimerkiksi viestinnän ja kustannusten osalta. Näiden lisäksi turvallisuus-

kulttuuri sisältää turvallisuuden ja taloudellisuuden välisen suhteen, toiminnan kehittämisen 

sekä riskialttiiden päätösten ja toimintatapojen kyseenalaistamisen. (Oedewald & Reiman 

2006, 28.) Turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen on koko henkilöstön tehtävä 

(Oedewald & Reiman 2008, 129).  

Työympäristössä vallitsevat arvot pitävät sisällään sekä yksilöiden tärkeinä pitämät asiat että 

sen, mitä organisaatiossa pidetään tärkeänä (Silvennoinen 2016, 52). Vaikka organisaatio olisi 

asettanut tietyt arvot toiminnalleen, tuovat työntekijät silti omat henkilökohtaiset asenteet ja 

käsitykset mukaan päivittäiseen toimintaan (Mercurio & Roughton 2002, 21). Hyvästä turvalli-

suuskulttuurista puhuttaessa asenteet ovat keskeisessä asemassa. Ne vaikuttavat muun muassa 

siihen, miten tärkeänä oma rooli turvallisuuden luomisessa nähdään.  Asenteet pitävät sisällään 

tunteet, ajatukset ja käyttäytymisen. Näiden kolmen komponentin kautta asenteet linkittyvät 

vahvasti turvallisuuteen ja turvalliseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi läheisen henkilön onnet-

tomuus voi vaikuttaa tunteiden osalta henkilön asenteisiin turvallisuutta kohtaan. Ajatukset 

liittyvät muun muassa siihen, miten tärkeiksi tietyt turvallisuusasiat mielletään ja käyttäytymi-

nen taas viittaa siihen, miten tunteiden ja ajatusten perusteella käytännössä käyttäydytään 

tietyssä tilanteessa. (Oedewald & Reiman 2008, 116.) Henkilöiden omia asenteita ja käsityksiä 

on vaikea muuttaa, sillä ne kumpuavat usein syvältä henkilön menneisyydestä. (Mercurio & 

Roughton 2002, 21.) Myöskään Silvennoisen (2016, 59) mukaan yksilön asenteita ei voida suo-

raan muuttaa, vaan niihin voidaan vain välillisesti vaikuttaa. Yksilöiden asenteiden ja käsitysten 

lisäksi eri ryhmien normit muokkaavat organisaation turvallisuuskulttuuria joko positiivisesti tai 

negatiivisesti. Normit esimerkiksi vaikuttavat siihen, onko kokeneemman kollegan kyseenalais-

taminen suotavaa tai siihen, millä tavalla turvallisuuteen ylipäätään suhtaudutaan. (Oedewald 

& Reiman 2008, 107, 129.)  

Turvallisuuskulttuuriajattelu organisaation työkaluna sisältää tiettyjä ongelmia. Johdon roolia 

turvallisuuskulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä on ylikorostettu monessa tapauksessa. Sa-

malla myös työntekijöiden sitoutuneisuus ja tottelevaisuus yhdistetään hyvään turvallisuuskult-

tuuriin. Tämä voitaisiin ymmärtää siten, että hyvässä turvallisuuskulttuurissa olisi mahdollista 

syntyä tapaus, jossa organisaation työntekijät toimisivat jopa turvallisuutta vastaan 
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tottelemalla sokeasti johtoa. Tosiasiassa kyseisessä tapauksessa työntekijöiden tottelematto-

muus voisi olla enemmänkin hyvän turvallisuuskulttuurin merkki. Myös oletus siitä, että organi-

saatiossa tulee vallita yhtenäinen näkemys turvallisuusasioista ja eriävät mielipiteet ovat riski, 

voi osoittautua ongelmaksi. Tällainen organisaatio saattaa sokeutua omille heikkouksilleen ja 

estää itseltään täyden kehittymisen mahdollisuuden. Organisaation ilmapiirin tulisi sallia avoin 

keskustelu ja eriävät mielipiteet kehittääkseen toimintaansa optimaalisella tavalla. (Oedewald 

& Reiman 2006, 30.) 

4.3 Hyvä turvallisuuskulttuuri 

Tikanderin (2013, 2) mukaan ACSNI on määritellyt vuonna 1993 ’’hyvän turvallisuuskulttuurin 

omaavan organisaation ominaispiirteiksi keskinäiseen luottamukseen perustuvan viestinnän, yh-

teisen käsityksen turvallisuuden merkityksestä ja luottamuksen ennalta ehkäisevien toimien 

tehokkuuteen’’. Tällöin organisaatiossa on selkeästi nähtävillä se, että kaikki turvallisuuden 

eteen tehtävät asiat ovat tärkeitä (Mercurio & Roughton 2002, 17). Hyvän turvallisuuskulttuurin 

taustalla on ajatus siitä, että turvallisuutta voidaan kehittää ja arvioida ennakoivasti ennen 

virheiden ja ongelmien muodostumista (Oedewald & Reiman 2006, 30). Kerkon (2001, 32) mu-

kaan taas hyvä henkilöstöjohtaminen ja tehokas turvallisuudenhallinta muodostavat hyvän tur-

vallisuuskulttuurin. Kuviossa 4 esitetään hyvän turvallisuuskulttuurin ominaispiirteitä.  

 

Kuvio 4: Hyvän turvallisuuskulttuurin ominaispiirteitä (Skybrary 2009) 

Hyvässä turvallisuuskulttuurissa työntekijöiden tulee henkilökohtaisesti ottaa vastuuta turval-

lisuudesta (Geller, 2000, 39). Siinä jokainen työntekijä pyrkii jatkuvasti entistä turvallisempiin 

Hyvä 
turvallisuus-

kulttuuri

Oppiminen 
ja 

raportointi

Koulutus

Vastuul-
lisuus

Sitoutu-
neisuus

Tietoisuus 
riskeistä

Viestintä ja 
luottamus



 20 
 

 

toimintatapoihin tunnistamalla epäkohtia ja reagoimalla niihin. (Mercurio & Roughton 2002, 

52.) Jotta edellä mainittu toteutuisi, tulee organisaation myös antaa vastuuta työntekijöilleen 

(Sennewald 2011, 102). Työntekijöiden sitoutumista voi edistää myös muun muassa mahdolli-

simman avoimella ilmapiirillä ja henkilöstön osallistamisella sekä lisäämällä työntekijöiden ym-

märrystä. Avoin ilmapiiri auttaa yhteisöä käsittelemään asioita ja tapahtumia yhteisesti. Ym-

märryksen lisäämisellä tarkoitetaan sitä, että työntekijät ymmärtävät paremmin asioita ja ta-

pahtumia sekä niiden taustatekijöitä. Tavoitteiden hyväksyminen yhteisiksi on myös yksi keino 

edistää henkilöstön sitoutumista. Tämä vaikuttaa muun muassa siihen, millä tavalla työntekijä 

suhtautuu onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Työntekijän hyväksyessä tavoitteet yhteiseksi hän 

yrittää sinnikkäämmin onnistua työssään. (Silvennoinen 2016, 60.) Sitoutuneisuus ja proaktiivi-

nen käyttäytyminen tulevat esiin paremmin, kun työntekijät yrittävät saavuttaa itse asetettuja 

tavoitteita. (Geller, 1994, 19; Mercurio & Roughton 2002, 118.) Työntekijän saadessa itse vai-

kuttaa asetettuihin turvallisuustavoitteisiin on todennäköistä, että työntekijän ajattelutapa 

turvallisuusasioista muuttuu itseohjautuvaksi. Itseohjautuvalla ajattelutavalla tarkoitetaan 

käytännössä sitä, että henkilö toimii enemmän sisäisen kuin ulkoisen motivaation avulla. Tällöin 

henkilö työskentelee turvallisemmin sekä aktiivisesti välittää omasta ja muiden turvallisuu-

desta. (Geller 2000, 39-40.) 

Yrityksessä tulisi vallita ilmapiiri, jossa työntekijät saavat huomiota ja kokevat itsensä tärkeiksi 

yritykselle. Tällainen ilmapiiri tekee työntekijöistä motivoituneempia myös turvallisuusasioista 

puhuttaessa. Motivoitunut työntekijä on tarkkaavaisempi työssään, mikä taas johtaa turvalli-

sempiin toimintatapoihin ja turvallisuuspoikkeamien pienentymiseen (Minter 2003, 6.) Tämän 

lisäksi motivoitunut työntekijä ottaa enemmän puheeksi havaitsemiansa epäkohtia ja sitoutuu 

enemmän asioiden kehittämiseen. (Oedewald & Reiman 2008, 163). Motivoituneet työntekijät 

mahdollistavat sen, että yhteisön jäsenet luottavat toisiinsa, mikä taas osaltaan mahdollistaa 

myönteisen ilmapiirin. Myönteinen ilmapiiri taas mahdollistaa muun muassa kehittyvän työyh-

teisön ja sujuvan yhteistyön työntekijöiden välillä. Myönteistä ilmapiiriä edistetään myös työn-

tekijöiden hyvinvoinnilla. Hyvä työkyky, työssä viihtyminen, vireä olotila sekä optimaalisesti 

kuormittunut olo – nämä ovat kaikki henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Merkittävä 

keino, millä voidaan vaikuttaa työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin, on työn hallittavuus. 

Työn hallittavuutta voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä työntekijän osallistumis- ja vaiku-

tusmahdollisuuksia, kehittämällä työn sisältöä sekä tehostamalla tiedonvälitystä. (Kärkkäinen 

2005, 145, 149). Työstä innostuneet työntekijät ovat työyhteisön menestyksen avain. Jotta työ 

koetaan merkitykselliseksi ja motivoivaksi, työntekijän tulee saada palautetta työstään sekä 

päästä toimimaan vastuullisesti ja itsenäisesti omissa työtehtävissään. Tämän lisäksi työnteki-

jällä tulisi olla selkeät, saavutettavissa olevat sopivan haastavat tavoitteet. (Ahonen & Lohtaja-

Ahonen 2014, 17.)  

Turvallisuus ei ole vain yksi asia, jota voidaan tarpeen tullen priorisoida, vaan sen tulisi olla 

olennainen osa organisaation kaikkea toimintaa, samalla tavalla kuin esimerkiksi laatu tai 
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tuottavuus. Turvallisuuden tulisi olla yksi organisaation perusarvoista. (Geller 1994, 23; Mercu-

rio & Roughton 2002, 22.) Turvallisuuden tulisikin olla mukana kaikissa ohjauspalavereissa, 

jotta siihen liittyvät asiat saadaan käsittelyyn mahdollisimman nopeasti (Kerko 2001, 52). Hyvän 

turvallisuuskulttuurin saavuttamiseksi organisaatiolta vaaditaan jatkuvaa huomion kiinnittä-

mistä sekä ympäristöllisiin tekijöihin että personaan ja käyttäytymiseen liittyviin tekijöihin. 

Ympäristötekijät kattavat muun muassa työvälineet ja fyysisen työympäristön. Persoonatekijät 

tarkoittavat asenteita, uskomuksia ja personallisuuksia ja käyttäytymistekijät taas esimerkiksi 

turvallisia toimintatapoja ja välittämistä työkavereiden turvallisuudesta. (Geller 1994, 19.) Ku-

vio 5 esittää käyttäytymistieteiden ABC-mallin (A = käyttäytymistä edeltävät tapahtumat, B = 

itse käyttäytyminen, C = seuraukset käyttäytymisestä). 

 

Kuvio 5: Käyttäytymistieteiden ABC-malli (Geller 1994, 20) 

Käyttäytymistieteiden ABC-malli kuvaa ulkoisen vaikuttajan suhdetta ihmisen käyttäytymiseen.  

Mallin kehitti B.F. Skinner ja se perustuu Albert Ellisin luomaan ABC-tilanneanalyysimalliin. Itse 

käyttäytyminen tapahtuu jokaisessa tilanteessa, mutta käyttäytymistä edeltävät tapahtumat ja 

seuraukset käyttäytymisestä eivät välttämättä ole aina läsnä työyhteisössä. Käyttäytymistä 

edeltävät tapahtumat (esimerkiksi muistutukset turvallisuusasioista) ja seuraukset käyttäyty-

misestä (esimerkiksi palautteenanto) ovat tarvittavia tekijöitä säilyttämään turvalliset toimin-

tatavat. Seuraukset työntekijän käyttäytymisestä vähentävät negatiivisen, tai vahvistavat po-

sitiivisen käyttäytymisen uusiutumista. Käyttäytymistä edeltävät tapahtumat ja seuraukset 

käyttäytymisestä ovat joko luontaisesti työyhteisössä läsnä tai ne voidaan lisätä organisaation 

toimesta muuttaakseen työntekijöiden käyttäytymistä. Työntekijöiden ymmärtäessä kyseistä 

ABC-mallia he ymmärtävät paremmin, miksi sääntöjen vastaista käyttäytymistä ylipäätään 

esiintyy. Työntekijät samalla myös tiedostavat käyttäytymistä edeltävien tapahtumien ja käyt-

täytymisestä aiheutuvien seurausten tärkeyden turvallisten toimintatapojen ylläpitämisessä. 

Tarkoitus olisi, että työntekijät alkaisivat tämän ymmärrettyään antaa toisilleen enemmän pa-

lautetta, ja tätä kautta työntekijöiden sitoutuneisuus ja vastuullisuus turvallisuusasioista pu-

huttaessa parantuisivat. (Geller 1994, 20.) 
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Kerkon (2001, 29) mukaan organisaatiolla tulisi olla selkeät menettelyt työntekijöiden palkit-

semiseen ja sanktioimiseen. Laceyn (2010, 11) mukaan kaikista tehokkain tekijä halutessa vai-

kuttaa yksilön käyttäytymiseen on se, että yksilön teoilla on joko positiiviset tai negatiiviset 

seuraukset. Palkitsemisen kanssa kannattaa kuitenkin olla varovainen puhuttaessa hyvästä tur-

vallisuuskulttuurista. Esimerkiksi työntekijöiden palkitseminen turvallisuuspoikkeamien vähäi-

syydestä voi aiheuttaa sen, että poikkeamista ei ilmoiteta palkinnon menettämisen pelossa. 

(Geller 1994, 19.) Palkitseminen tai positiivisen palautteen anto voi myös luoda epäedullisen 

normin organisaation toiminnalle. Mikäli työn tehokkuudesta palkitaan työntekijä ilman, että 

samalla vaaditaan turvallisia toimintatapoja, kannustetaan huomaamatta työntekijä suoriutu-

maan nopeimmalla mahdollisella työtavalla. Tällöin työntekijä ei välttämättä käytä turvallisuu-

den kannalta parhaita työtapoja. Mikäli esimies huomaa työntekijän toimivan turvallisuutta 

vaarantavasti, eikä puutu asiaan, työntekijä olettaa että kyseinen toiminta on hyväksyttävää 

jatkossakin. (Mercurio & Roughton 2002, 21.) Kannustava palaute työkavereilta ja esimiehiltä 

kuuluu kuitenkin olennaisesti hyvään turvallisuuskulttuuriin (Geller 1994, 19). Positiivisen pa-

lautteen antaminen on avainasemassa muun muassa työntekijän motivoimisessa (Sennewald 

2011, 104).  

Työntekijät usein ilmaisevat, että asiat, joita tehdään turvallisuuden eteen ovat enemmän 

sääntöjen ja määräysten takia kuin työntekijöiden oman turvallisuuden takia. Turvallisuuteen 

liittyvät prosessit onkin hyvä suunnitella myös työntekijöitä varten, eikä pelkästään vastaamaan 

lainsäädäntöä ja muita sääntelyjä. Turvallisuusprosessien toimivuus saavutetaan nimenomaan 

työntekijöiden avulla. (Geller 1994, 19-20). Organisaation tulisi kysyä itseltään, miksi sen tur-

vallisuusohjelma ylipäätään on olemassa, luodaanko turvallisuutta työntekijöitä varten vai lain-

säädännön ja sääntelyjen takia (Mercurio & Roughton 2002, 23). Mikäli työntekijät kokevat, 

että turvallisuutta parannetaan vain sääntöjen takia, työntekijöitä motivoi enemmän virheiden 

välttely kuin menestyksen saavuttaminen turvallisella työympäristöllä (Geller 1994, 19). Muka-

vuus, helppous ja nopeammat tavat suorittaa työ toimivat usein motivaatiotekijöinä työnteki-

jöiden toimintatapojen ollessa sääntöjen vastaisia. Työntekijät saattavat ajatella, että mah-

dollinen turvallisuuspoikkeamasta aiheutuva riski on niin epätodennäköinen, että turvallisten, 

ja mahdollisesti hieman hitaampien, toimintatapojen käyttämisestä ei ole hyötyä. Edellä mai-

nitut epäkohdat eivät tule organisaation tietoon, mikäli organisaatiossa tarkastellaan vain lop-

putulosta, kuten esimerkiksi turvallisuuspoikkeamien määrää. Organisaation pitäisikin keskittyä 

ennemmin itse prosessin, eikä prosessin lopputuloksen analysointiin. Prosessien ollessa toimivia 

lopputuloskin on optimaalisempi. (Geller 1994, 19-20.)  

Yksi tehokkaimmista tavoista turvallisuuskulttuurin parantamiseksi on työntekijöiden osallista-

minen, jolla myös parannetaan organisaation yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys on ihmisten keski-

näistä yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä myötämielisyyttä kanssaihmisiä kohtaan 

(Pentti 2003, 106). Osallistamisen kautta työntekijät saavat paremmin tietoa ja ymmärrystä 

turvallisuusasioista sekä kokevat turvallisuuden ’’omakseen’’. (Mercurio & Roughton 2002, 117; 
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Waitinen 2016, 24; Otollinen 2016, 94.) Osallistetut työntekijät ovat myös merkittävä apu tur-

vallisuuspoikkeamien havaitsemisessa (Mercurio & Roughton 2002, 117). Otollisen (2016, 126) 

mukaan ’’ihmisiä ei voi sitouttaa, mutta osallistaa voi ja se saattaa johtaa sitoutumiseen’’. 

Myös Hagemannin (1991, 126) mukaan työntekijän osallistaminen lisää hänen sitoutumistaan 

työhönsä. Hagemannin (1991, 127) mukaan osallistaminen lisää myös työntekijöiden yhteen-

kuuluvuuden tunnetta. Organisaatiokulttuurilla on suuri merkitys yhteisön jäsenten keskinäi-

sessä luottamuksessa ja hiljaisen tiedon tuomisessa muille työntekijöille. Avoin ja luottamusta 

sisältävä organisaatio mahdollistaa paremmin hiljaisen tiedon esiin tuomisen. Tämänkaltaisessa 

organisaatiossa työntekijät usein haluavat tuoda omaa osaamista ja tietoa myös muiden tietoi-

suuteen. (Kärkkäinen 2005, 37, 40, 58). 

Työntekijöille tulisi antaa mahdollisuus vaikuttaa, kehittää ja arvioida turvallisuuteen liittyviä 

asioita. Osallistamisen kautta työntekijät pääsevät kehittämään sitoutuneisuuttaan turvallisuu-

teen. (Mercurio & Roughton 2002, 36-37.) Tämä voi myös tuoda organisaatiolle uusia ideoita 

parhaisiin turvallisuuskäytänteisiin liittyen (Waitinen 2016, 24). Organisaatio voi tukea työnte-

kijöidensä osallistamista monella tavalla. Se voi käydä henkilöstön kanssa aktiivista keskustelua 

turvallisuudesta tai tarjota työntekijöille mahdollisuuden osallistua esimerkiksi riskiarvion te-

kemiseen tai turvallisuuskoulutuksiin. Organisaation on myös tärkeää vastata mahdollisimman 

nopeasti työntekijöiden tekemiin ilmoituksiin ja ehdotuksiin, jotta työntekijät kokevat mielipi-

teensä merkitykselliseksi. Hyvässä turvallisuuskulttuurissa työntekijöitä kannustetaan jatku-

vasti ilmoittamaan poikkeamista ja tekemään kehitysehdotuksia turvallisuuteen liittyen. (Mer-

curio & Roughton 2002, 36-37.)  

Osallistamisen kautta tulleet ideat tai ehdotukset voivat joskus olla alkuun laadullisesti hieman 

huonompia, mutta sen kautta tulleita ideoita halutaan ahkerammin kehittää ja niihin ollaan 

sitoutuneempia. Tämän takia myös laadullisesti heikommista ideoista voi kehittyä ajan myötä 

parempia ideoita. (Otollinen 2016, 89.) Organisaatio voi osallistaa työntekijöitään esimerkiksi 

turvallisuuskoulutusten avulla. Työntekijöiden tapaaminen onkin tehokas osallistamisen keino. 

Organisaation on tärkeä kertoa työntekijöilleen, mitkä sen tavoitteet turvallisuuden osalta 

ovat, miksi kyseiset tavoitteet ovat tärkeitä ja miksi turvalliset toimintatavat ovat tärkeitä. 

Työntekijöiden panos turvallisuuden kehittämiseksi tulisi tuoda selkeästi esille ja työntekijöitä 

tulisi kannustaa aktiiviseen havainnointiin ja raportointiin. (Mercurio & Roughton 2002, 125.) 

Työntekijöiden rohkaiseminen kertomaan ideoistaan ja ehdotuksistaan parantaa henkilön työ-

motivaatiota ja työn mielekkyyttä. Työntekijät myös todennäköisemmin työskentelevät oikeilla 

toimintatavoilla nauttiessaan työstään. Työhyvinvointi lisää henkilön motivaatiota toimia tur-

vallisesti ja käänteisesti ajateltuna huonontunut työhyvinvointi voi pahimmillaan johtaa mer-

kittävään välinpitämättömyyteen turvallisuusasioita kohtaan. (Mecurio & Roughton 2002, 118; 

Oedewald & Reiman 2008, 162.) Yhteisöllisyyden tunnetta ja turvallisuuden merkitystä voidaan 

korostaa sisällyttämällä edes pieni määrä tietoa turvallisuudesta palavereihin, koulutuksiin ja 
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muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Tämän avulla turvallisuus pidetään jatkuvasti keskustelun ai-

heena, ja samalla organisaatio viestittää työntekijöilleen välittävänsä ja arvostavansa turvalli-

suutta. (Waitinen 2016, 25.)  

Organisaation olisi hyvä kirjata ylös oma turvallisuuspolitiikka lyhyesti ja ytimekkäästi. Turval-

lisuuspolitiikan tulee kulkea käsi kädessä organisaation toimintaperiaatteiden kanssa, ja sen 

tulisi sisältää ne arvot, jotka ohjaavat organisaation turvallisuuskulttuuria. Tällöin organisaa-

tion turvallisuusarvot on helpompi tuoda henkilöstön tietoon. Turvallisuuspolitiikka on tehok-

kaampi, jos se on täsmennetty eri osa-alueiden mukaan. (Kerko 2001, 46.) Organisaation tulee 

myös päättää, millaisen turvallisuuskulttuurin se haluaa. Kulttuuria voi ohjailla niin negatiivis-

ten kuin positiivistenkin motivaattorien avulla. Organisaatio itse valitsee, haluaako se kehittää 

kulttuuria rangaistuksista aiheutuvan pelon vai onnistumista syntyvien palkintojen avulla. Pi-

demmällä aikavälillä Ilo ja positiivisuus motivoivat kuitenkin todennäköisesti paremmin kuin 

pelko. Pelko muun muassa saattaa aiheuttaa sen, että turvallisuuspoikkeamista ei ilmoiteta 

eteenpäin. (Lacey 2010, 7-8.) 

Hyvään turvallisuuskulttuuriin ei kuulu virheitä peittelevä toimintakulttuuri, sillä jokainen työn-

tekijä tekee joskus virheitä. Organisaation suhtautuessa erityisen negatiivisesti virheisiin ei nii-

den tekeminen yhtäkkiä lopu, vaan niitä yritetään peitellä mahdollisimman paljon. Pienten 

virheiden peittely johtaa pahimmillaan isoihin virheisiin, kuten Tshernobylin ydinvoimalan on-

nettomuudessa tapahtui. Virheiden peittely vaikuttaa myös työntekijöiden työhyvinvointiin, 

sillä virheen tehdessä työntekijä kokee epäonnistuvansa, kun organisaatiossa on kielletty vir-

heiden tekeminen. Organisaation negatiivisella suhtautumisella virheisiin on myös se vaikutus, 

että työntekijät eivät uskalla ottaa riskejä, eivätkä tällöin pyri aktiivisesti kehittämään työym-

päristöään tai uusia toimintatapoja (Hagemann 1991, 63). Työntekijöiden huomio kiinnittyy 

vain virheiden välttelyyn ja niiden peittelyyn. ’’Virheiden havaitseminen ja tunnustaminen joh-

taa turvallisuuteen, ei se, että niiden tekeminen kielletään.’’ (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 

50.) 

Hyvän turvallisuuskriittisen organisaation toiminta perustuu hyvään turvallisuuskulttuuriin. Sen 

ominaispiirteitä ovat esimerkiksi työntekijöiden positiivinen suhtautuminen turvallisuusmää-

räyksiin, johdon näkökulma turvallisuuden ja taloudellisuuden suhteeseen sekä jo tapahtunei-

den virheiden tuominen julki kehittämistarkoituksessa. (Oedewald & Reiman 2006, 28.) Turval-

lisuuskriittisessä ympäristössä työskentely motivoi työntekijöitä turvallisiin toimintatapoihin 

antamalla enemmän merkityksellisyyden tunnetta työntekijälle. Tämä pätee silloin, kun työn-

tekijä mieltää turvallisuuden omaan työhön kuuluvaksi, eikä irralliseksi vaatimukseksi. 

(Oedewald & Reiman 2006, 50.) Työt kannattaa organisoida niin, että jokainen työntekijä tekee 

myös edes pieniä turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, jotta henkilö ei etääntyisi turvallisuudesta 

liikaa. (Oedewald & Reiman 2006, 92.) Olennaisinta on nimenomaan se, miten henkilö itse 
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kokee työnsä merkityksellisyyden ja vastuullisuuden, eikä se, miten merkityksellistä tai vas-

tuullista työ objektiivisesti on (Oedewald & Reiman 2008, 163).  

4.4 Perehdyttäminen ja kouluttaminen 

Työturvallisuuslain (2002/738, 14 §) mukaan työntekijä tulee perehdyttää muun muassa työhön, 

työolosuhteisiin sekä turvallisiin työtapoihin. Työntekijälle tulee myös antaa valmiudet työn 

vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta uhkaavan haitan välttämiseksi (Työ-

turvallisuuslaki 2002/738, 14 §). Ahokkaan ja Mäkeläisen (2013) mukaan ’’perehdyttämisellä 

tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaik-

kansa, sen tavat, ihmiset ja työhönsä liittyvät odotukset’’. Perehdyttäminen on tehokasta en-

nakoivaa turvallisuustoimintaa. Sen tavoitteena on mahdollistaa työntekijöiden työskentely oi-

kealla tavalla työyhteisössä ja -tehtävissään. (Työturvallisuuskeskus 2019.) Jokaisen henkilön 

kuuluu saada perehdytystä – asemasta tai toimialasta riippumatta. Työntekijän hyvinvoinnin 

kannalta osaaminen ja omien taitojen näyttäminen työssä ovat tärkeitä tekijöitä, joihin pyri-

tään vaikuttamaan hyvällä perehdyttämisellä. Työympäristön ja -tehtävien ollessa tuttuja työn-

tekijälle tunne työn hallittavuudesta paranee. Tällöin myös työn psyykkinen kuormitus vähe-

nee. Hyvässä perehdytyksessä käydään läpi työn taitovaatimusten lisäksi myös turvallisuuteen 

ja hyvinvointiin liittyvät asiat. (Mäntynen & Penttinen 2009, 2.) 

Hyvällä perehdyttämisellä luodaan sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä myönteisen työhön suh-

tautumisen avulla. Sitoutuneet työntekijät kehittävät itseään ja työympäristöään kyselemällä 

ja ottamalla selvää asioista, joista he eivät ole tietoisia. Tämänkaltaiseen omatoimisuuteen 

tulisi kannustaa työntekijää perehdyttämisen alusta lähtien. Hyvän perehdyttämisen myötä tur-

vallisuusriskit pienenevät työntekijän tunnistaessa työn ja työympäristön vaarat. (Mäntynen & 

Penttinen 2009, 3-4.) Organisaatiolla tulisi olla perehdytyksen tueksi kirjallinen suunnitelma 

perehdytyksen seurantaa ja arviointia varten (Työterveyslaitos 2019; Ahokas & Mäkeläinen 

2013). Avoin keskustelu työyhteisössä ja kirjallisen perehdyttämissuunnitelman jatkuva kehit-

täminen kuuluu olennaisesti hyvään perehdyttämiseen (Työterveyslaitos 2019; Mäntynen & 

Penttinen 2009, 7). Perehdytettyjen omat mielipiteet ja palautteet on myös hyvä ottaa huomi-

oon suunnitelmaa kehitettäessä (Ahokas & Mäkeläinen 2013).  

Lentoaseman työntekijöille, joiden tarvitsee päästä turvavalvotuille alueille ilman saattajaa, 

tulee antaa turvatietoisuuskoulutusta (Komission täytäntöönpanoasetus 2015/1998, kohta 

11.2.6.1). Turvavalvotuilla alueilla tarkoitetaan lentoaseman alueita, joilla kulkua valvotaan 

siviili-ilmailun turvaamiseksi (EY 2320/2002, liite 1). Komission täytäntöönpanoasetuksen 

(2015/1998, kohta 11.2.6.2) mukaan koulutukseen on sisällytettävä seuraavat asiat: 

a) ’’aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroriteko-
jen ja nykyisten uhkien tuntemus; 

b) asiaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus; 
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c) ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luet-
tuina turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja 
vastuut; 

d) turvatarkastuspisteen rakenteen ja turvatarkastusprosessin ymmärtäminen; 

e) tietoisuus kulunvalvontamenettelyistä ja niihin liittyvistä turvatarkastusme-
nettelyistä; 

f) lentoasemalla käytettyjen henkilökorttien tuntemus; 

g) ilmoitusmenettelyjen tuntemus; 

h) kyky reagoida asianmukaisesti turvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin.’’ 

 

Työntekijöiden täytyy osoittaa kaikkien yllä mainittujen turvatietoisuuskoulutuksessa olevien 

kohtien ymmärtäminen, ennen kuin heidät voidaan päästää turvavalvotuille alueille ilman saat-

tajaa (Komission täytäntöönpanoasetus 2015/1998, kohta 11.2.6.3). 

Koulutus on merkittävä osa hyvää turvallisuuskulttuuria (Oedewald & Reiman 2008, 367). Ker-

kon (2001, 51) mukaan parhaimmat tulokset saavutetaan sisällyttämällä turvallisuus yleiseen 

koulutukseen, eikä vain erilliseen turvallisuusosioon. Yhteisön jokaiselle työntekijälle olisikin 

hyvä saada koulutuksen kautta paremmin tietoa riskeistä ja turvallisuusasioista, jotta turvalli-

suuden merkitys ymmärrettäisiin paremmin ja turvallisuus koettaisiin enemmän osaksi omaa 

työtään (Mercurio & Roughton 2002, 118). Myös Daily Newsin (2009) mukaan on keskeistä, että 

yhteisön jäsenet ovat tietoisia toimintaympäristönsä riskeistä. Lentoasemaympäristöön vaikut-

tavat esimerkiksi ilmailualan kansainväliset muutokset ja lentoasematoiminnan kaupallistumi-

nen. Nämä ovat lisänneet määräaikaisten työsuhteiden ja kausityöntekijöiden määrää. Työnte-

kijöitä tulee monenlaisista eri kulttuureista, ja heidän koulutustaustansa ovat erilaisia. Tämä 

on tuonut lisähaasteita hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseen. Tehokkaan ja vaikuttavan 

koulutuksen avulla voidaan ylläpitää toimivaa turvallisuuskulttuuria ja näin vähentää mahdolli-

sia riskejä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2015, 15). Lentoasemasta puhuttaessa työntekijöi-

den tulisi tietää etenkin hylättyihin laukkuihin ja epäilyttäviin henkilöihin kohdistuvat riskit 

(Daily News 2009). Koulutuksen päätavoitteena on vähentää henkilöstön riskikäyttäytymistä ja 

riskien ottamista. Koulutusten tarkoituksena on antaa työntekijöille paremmat edellytykset toi-

mia turvallisesti ja tehokkaasti työympäristössään. Tarkoituksena ei suoranaisesti ole kouluttaa 

oikeanlaista asennetta, vaan tarjota motivoivaa tietoa, jonka myötä työntekijöiden käsitykset 

asioista voivat muuttua. Koulutuksiin tulisi sisällyttää inhimillisten ja organisatoristen tekijöi-

den perustiedot, jotta työntekijä ymmärtää paremmin, minkälainen merkitys hänen omalla toi-

minnallaan on organisaation turvallisuudesta puhuttaessa. (Oedewald & Reiman 2008, 367-368.)  
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4.5 Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen 

Turvallisuuspoikkeamien ilmoittamisessa ensisijaisena tavoitteena on saada tietoa turvalli-

suutta vaarantavista poikkeamista, jotta voidaan ennaltaehkäistä tai vähentää poikkeamasta 

mahdollisesti aiheutuvia seuraamuksia. Toisena tavoitteena poikkeamien ilmoittamisen tulisi 

kehittää organisaation turvallisuutta. (Macrae 2016, 74.) Tämä tarkoittaa, että organisaation 

tulee myös olla halukas kehittämään omaa toimintaansa ilmoitusten perusteella. Tämän lisäksi 

organisaation tulee mahdollistaa ilmoitusten teko ja työntekijöiden tulee ylipäätään olla ha-

lukkaita ilmoittamaan poikkeamista. Ilmoitusten tekemisen pitäisikin olla mahdollisimman no-

peaa ja vaivatonta työntekijöille. (Gjaere 2017.) Työntekijöitä tulisi myös rohkaista raportoi-

maan kaikista pienistäkin asioista, jotka aiheuttivat tai olisivat voineet aiheuttaa turvallisuus-

riskin. Ilmoituksen tehneelle työntekijälle tulisi antaa positiivista palautetta ja tietoa siitä, 

mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella ryhdyttiin. (Macrae 2016, 72-73.) Tällöin organi-

saation kulttuuri on kehittymässä oikeaan suuntaan, kun työntekijät kokevat, että ilmoitusten 

tekeminen on oikeasti hyödyllistä (Gjaere 2017; Macrae 2016, 73).  

Organisaation johdon ja työntekijöiden lähiesimiesten tulisi aktiivisesti painottaa turvallisuus-

poikkeamien ilmoittamisen tärkeyttä, jotta ilmoitusmäärä saadaan pidettyä korkeana. (Manser, 

Pfeiffer & Wehner 2010, 3). Korkea ilmoitusmäärä tarkoittaa usein parempaa turvallisuuskult-

tuurin tasoa organisaatiossa, mutta se ei välttämättä kerro organisaation kokonaisturvallisuu-

den tasosta. Korkealla ilmoitusten määrällä voidaan kuitenkin pyrkiä tarkastelemaan organi-

saation turvallisuuden tilaa ja etsimään siitä kehitettäviä kohteita. Turvallisuusilmoitusten olisi 

hyvä mennä suoraan turvallisuudesta vastaavalle taholle, jotta varmistutaan asian kunnollinen 

käsittely. Mikäli ilmoitus tehdään vain omalle esimiehelle, ei esimies välttämättä vie asiaa 

eteenpäin esimerkiksi kiireen tai negatiivisten seurausten pelossa. (Macrae 2016, 72.)   

Se miten tehokkaasti organisaatiossa raportoidaan poikkeamista, riippuu usein siitä, syyte-

täänkö ja rangaistaanko organisaatiossa virheistä. Organisaatiossa tulisi vallita niin kutsuttu 

’’just culture’’, millä tarkoitetaan muun muassa reilua kohtelua ilmoituksen tehneelle työnte-

kijälle (Gjaere 2017). Työntekijöiden tekemistä virheistä ainoastaan pieni osa on tahallisia, 

kuten rikollista toimintaa, sabotaasia tai selvää tahallista holtittomuutta. Tahallisesti toimi-

neelle henkilölle tulisi aiheutua asianmukaiset seuraukset, jotta pidetään turvallisuuteen liit-

tyvä luotettavuus työntekijöiden silmissä oikeanlaisena. ’’Just culture’’ tarkoittaa sitä, että 

organisaatiossa vallitsee luottamuksen ilmapiiri, missä työntekijöitä rohkaistaan – ja jopa pal-

kitaan – turvallisuuspoikkeamien ilmoittamisesta. Näin kannustetaan työntekijöitä ilmoitta-

maan myös omista ja kollegoiden tekemistä virheistä. Työntekijöiden tulee kuitenkin myös tie-

tää raja sille, milloin tehtyä virhettä ei voida katsoa läpi sormien. (Skybrary 2019.) Organisaa-

tio, jossa vallitsee ’’just culture’’, pyrkii matalaan ilmoituskynnykseen poikkeamista puhutta-

essa (Gjaere 2017).  
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Työntekijöiden tulisi suhtautua mahdollisimman positiivisesti tehtyihin virheisiin, ja organisaa-

tiossa tulisikin keskittyä virheistä oppimiseen, eikä virheistä syyttämiseen. Työntekijät eivät 

saa pelätä ilmoittamisesta koituvia negatiivisia seurauksia, sillä tällöin turvallisuusilmoituksia 

ei välttämättä haluta tehdä ollenkaan (Manser, Pfeiffer & Wehner 2010, 8.) Turvallisuus-

poikkeamien käsittelijän pitäisi myös olla kärsivällinen turhia ilmoituksia kohtaan. Työntekijät 

eivät välttämättä aina tiedä, mistä asioista ilmoitus tulisi tehdä, joten heitä tulisi kannustaa 

tekemään ilmoitus mahdollisimman herkästi, eikä turhista ilmoituksista tulisi lähtökohtaisesti 

antaa negatiivista palautetta ilmoittajalle. (Gjaere 2017). Kuviossa 6 esitetään syitä, miksi tur-

vallisuuspoikkeamasta ei välttämättä ilmoiteta eteenpäin.  

 

Kuvio 6: Poikkeamien ilmoittamatta jättämiseen vaikuttavat syyt (Manser, Pfeiffer & Wehner 

2010, 8) 

Poikkeamien ilmoittamatta jättämiseen vaikuttavat syyt voidaan jaotella yksilöllisiin (työnte-

kijän omiin asenteisiin ja käsityksiin liittyviin) tai organisatorisiin syihin. Yksilöllisiin syihin lu-

keutuu esimerkiksi se, että työntekijä uskoo, että ei ole hänen tehtävä ilmoittaa tietystä poik-

keamasta ja se, että työntekijä ei usko ilmoittamisella olevan mitään merkitystä. Työntekijä 

saattaa myös pelätä itselle tai kollegalle aiheutuvia negatiivisia seurauksia, tai hän saattaa itse 

vähätellä ilmoituksen tärkeyttä ja ajatella asian korjaantuvan itsestään. Ilmoittamatta jättä-

misen syy voi olla myös organisatorinen. Työntekijät eivät välttämättä tiedä, mistä asioista 

tulisi tehdä ilmoitus, tai työntekijöitä ei ole tarpeeksi ahkeraan rohkaistu tekemään ilmoituk-

sia. Työntekijä ei myöskään välttämättä tiedä miten tai mihin ilmoitus tulisi tehdä, tai ilmoi-

tuksen tekeminen voi olla liian työlästä. Syynä ilmoittamatta jättämiseen voi myös olla se, että 

edellisestä ilmoituksesta ei ole tullut minkäänlaista palautetta. (Manser, Pfeiffer & Wehner 

2010, 8-9.) 
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4.6 Viestintä 

Turvallisuusviestintä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että turvallisuudesta puhutaan 

organisaatiossa sekä viedään työntekijöille kuvaa siitä, miten turvallisuuteen suhtaudutaan ja 

mitä sen eteen tehdään (Oedewald, Pietikäinen & Reiman 2008, 53). Työntekijöiden osallista-

misen avulla varmistetaan tärkeä tiedon saanti työntekijätasolta. Viestinnällä on merkittävä 

vaikutus turvallisuuspoikkeamien havaitsemissa, monet poikkeamat voidaan välttää tai niistä 

johtuvien seurausten vaikutuksia voidaan pienentää hyvällä tiedonkululla. (Hagemann 1991, 63, 

126.) Rissan (2016, 5) mukaan ’’viestintä on keskeinen osa johtamista’’. Organisaation sisällä 

olevan viestinnän tulisi olla mahdollisimman avointa. Tällä tarkoitetaan muun muassa sitä, että 

tieto kulkee hyvin joka suuntaan organisaatiossa ja sitä, että palautetta voidaan antaa puolin 

ja toisin. ’’Avoin viestintä auttaa takaamaan laadun.’’ Työntekijät haluavat tietää etenkin 

omaan työhönsä liittyvät asiat. Työntekijöiden on tärkeä myös tietää, mitä heiltä odotetaan ja 

miksi. Esimies toimii aina esimerkkinä työntekijöille, ja hänen tulisi pystyä antamaan työnteki-

jöille riittävästi tietoa. Esimiehen tulee myös olla helposti lähestyttävissä – työntekijän tulisi 

pystyä keskustelemaan esimiehensä kanssa esimerkiksi turvallisuusasioista. (Hagemann 1991, 

51, 63.) 

Työntekijöille tulee kertoa mahdollisimman nopeasti tulevista muutoksista ja niiden vaikutus-

alueista. Muutoksista kerrottaessa on erittäin tärkeää kertoa, miksi muutos tapahtuu – keskit-

tyen positiivisiin seikkoihin. Palautteenanto on tärkeä osa turvallisuusviestintää. Positiivinen 

palaute johtaa usein sitoutuneempaan ja motivoituneempaan työntekijään. Korjaavalla palaut-

teella voidaan taas pyrkiä kehittämään työntekijän omia kykyjä ja antamaan työntekijälle pa-

rempaa ymmärrystä työn tärkeydestä. ’’Palautteen puute on suurin työmotivaation tappaja.’’ 

Tavoitteet on hyvä asettaa yhdessä työntekijöiden kanssa – mahdollisuuksien rajoissa. Työnte-

kijät voivat tällöin itse pyrkiä tehokkaaksi havaitsemillaan keinoilla asetettuihin tavoitteisiin. 

Näin työntekijöistä kehittyy itsevarmempia ja sitoutuneempia työhönsä. (Hagemann 1991, 55-

56, 66, 113.) 

Työympäristöstä voidaan luoda turvallisempi ja työhyvinvointia voidaan parantaa avoimella ja 

vuovaikutteisella viestinnällä. Viestinnässä painotetaan entistä enemmän nimenomaan avointa 

vuorovaikutusta, ja viestinnällä onkin merkittävä rooli organisaatiokulttuurissa. Avoimuus, mo-

nisuuntaisuus sekä pyrkimys yhteisöllisyyteen ovat hyvälle viestinnälle keskeisiä asioita. Hy-

vässä viestinnässä pyritään saamaan mahdollisimman paljon hyötyä niin sanotusta hiljaisesta 

tiedosta. Viestinnän toimivuutta voidaan arvioida esimerkiksi tarkastelemalla, miten hyvin 

työntekijät ovat perillä työyhteisönsä asioista ja muutoksista sekä niihin liittyvistä syistä. Työn-

tekijöiden tulisi myös kokea, että heillä on mahdollisuus viestiä organisaation johdon suuntaan 

asioista. Viestintäkanavina voidaan käyttää esimerkiksi intranettiä, sosiaalisen median kanavia, 

mobiilisovelluksia, videoita ja virtuaalikokouksia. Perinteisempinä viestinnän kanavina voidaan 

käyttää esimerkiksi opaskirjoja, lehtisiä, julisteita, ilmoitustauluja, sähköpostia tai kokouksia. 
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Viestintäkanavia tulisi käyttää monipuolisesti, jotta tavoitetaan mahdollisimman kattavasti 

koko henkilöstö. Etenkin sosiaalinen media tuo mahdollisuuksia avoimeen ja vuorovaikutteiseen 

viestintään organisaation sisällä ja sidosryhmien välillä. Sosiaalisen median käyttämisessä on 

kuitenkin haasteena saada koko henkilöstö aktiivisiksi käyttäjiksi. Edelleen enemmistö työnte-

kijöistä on passiivia sosiaalisen median käytössä työyhteisössä. (Rissa 2016, 5-7,12-14.)  

4.7 Turvallisuuskulttuurin mittaaminen 

Turvallisuuden mittaamisella voidaan seurata ja arvioida asetettuja tavoitteita ja toiminnan 

vaikuttavuutta. Turvallisuuden mittaaminen käsittää myös ne keinot, joilla arvioidaan organi-

saation turvallisuustasoa ja siinä tapahtuneita muutoksia. Turvallisuutta voidaan mitata reak-

tiivisin tai proaktiivisin keinoin, ja jotta toiminta olisi ennalta ehkäisevää ja kehittävää, tulee 

molempia keinoja käyttää hyväksi mittaamisessa. Turvallisuusmittaristoon tulee kuulua useita 

eri mittareita, jotta saadaan kattavaa tulosta turvallisuuden tasosta. Mittaamisen lisäksi orga-

nisaation turvallisuuteen liittyvää toimintaa tulee säännöllisesti auditoida. (Levä 2003, 57-58.) 

Organisaatioiden ei pidä keskittyä pelkästään turvallisuuden mittareihin ja niissä esiintyviin 

asioihin, vaan enemmänkin niiden taustalla oleviin prosesseihin. Mittarit toimivat näytteinä 

senhetkisestä turvallisuustasosta. Turvallisuuskulttuurin arvioinnit voivat jo itsessään kehittää 

organisaation turvallisuustasoa, mikäli sen työntekijöitä osallistetaan arviointien tekoon ja 

niistä saatujen tulosten käsittelyyn. (Oedewald & Reiman 2008, 69, 366.) 

Turvallisuuskulttuurin mittaamisella pyritään käytännössä selvittämään, millainen turvallisuus-

kulttuuri organisaatiossa vallitsee, millä tavalla organisaation turvallisuuskulttuuria tulisi läh-

teä kehittämään ja kuinka hyvin turvallisuuden eteen tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet 

turvallisuutta. (Ruuhilehto & Vilppola 2000, 50.) Turvallisuuskulttuurin mittaaminen on olen-

naista, jotta voidaan kehittää tehokkaasti turvallisuuskulttuuria organisaatiossa (French & Steel 

2017, 25). ’’Turvallisuuskulttuurin mittaamiseen ei ole olemassa kaiken kattavaa mittaria tai 

menetelmää’’. Tämä johtuu pitkälti kulttuurikäsitteen moniulottuvuudesta. Kulttuurissa tapah-

tuvat muutokset tapahtuvat myös hitaasti ja ne ovat vaikeasti havaittavissa. (Ruuhilehto & 

Vilppola 2000, 50.) Haasteena turvallisuuskulttuurin mittaamisessa on tulosten analysoinnin vai-

keus. Esimerkiksi turvallisuuspoikkeamien määrän noustessa organisaation on vaikea tietää, 

johtuiko se positiivisesta kehittymisestä eli ilmoitusten määrän noususta vai heikentyneistä tur-

vallisuus asenteista. (Oedewald & Reiman 2006, 29.) Kuviossa 7 esitetään erästä turvallisuus-

kulttuurin mallia. 
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Kuvio 7: Westrumin turvallisuuskulttuurimalliin perustuva kehittyneempi malli (French & Steel 

2017, 25) 

Muun muassa Reason ja Parker ovat kehittäneet Westrumin turvallisuuskulttuurimallista kehit-

tyneemmän mallin turvallisuuskulttuurin tason arvioimiseksi, jotta organisaatio voi tunnistaa 

vallitsevan turvallisuuskulttuurin vahvuudet ja heikkoudet. Malli koostuu viidestä tasosta; pa-

tologisesta, reaktiivisesta, byrokraattisesta, proaktiivisesta ja generatiivisesta tasosta. Alim-

malla, patologisella tasolla turvallisuutta ei priorisoida ollenkaan ja turvallisia toimintatapoja 

ajaa pelko kiinnijäämisestä. Reaktiivisella tasolla turvallisuutta kehitetään silloin, kuin jotain 

turvallisuutta heikentävää tapahtuu. Byrokraattisella tasolla turvallisuus saavutetaan noudat-

tamalla ohjeita ja oikeita toimintamalleja. Proaktiivisella tasolla turvallisuutta pyritään ke-

hittämään ennen kuin jotain turvallisuutta heikentävää tapahtuu. Generatiivisella tasolla toi-

minta on ennakoivaa ja turvallisuus perustuu luottamukseen ja sitoutuneisuuteen. (French & 

Steel 2017, 25.) 

Turvallisuuden mittaamisesta puhuttaessa organisaatiot mittaavat usein helppouden takia vain 

määrällisiä asioita – usein erilaisten kyselyjen kautta. Ongelmana on kuitenkin se, että useat 

ilmiöt, joita tulisi mitata, ovat luonteeltaan laadullisia. (Oedewald & Reiman 2008, 69.) Tur-

vallisuuskulttuuria tulisikin tarkastella sekä kvalitatiivisilla että kvantitatiivisilla menetelmillä, 

jotta saadaan tarpeeksi kattavaa tietoa turvallisuuskulttuurin kaikilta osa-alueilta (Oedewald, 

Pietikäinen & Reiman 2008, 28). Turvallisuuskulttuurin mittaamiseen pyritäänkin rakentamaan 

useita eri osa-alueita mittaavia menetelmiä. Turvallisuuskulttuuria voidaan pyrkiä mittaamaan 

sitä heijastavien tekijöiden avulla. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi näkyvät tekijät, kuten tur-

vallisuuden johtamisjärjestelmät, työntekijöiden käyttäytyminen sekä esimerkiksi tietoiset 

asenteet tai tiedostamattomat uskomukset. (Ruuhilehto & Vilppola 2000, 50.) Mitattaessa tur-

vallisuutta tai turvallisuuskulttuuria organisaation tulisi mitata sekä negatiivisia että positiivisia 

asioita (Kerko 2001, 53). Kuvio 8 esittää eräitä turvallisuuskulttuurin mittaamisen osa-alueita. 
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Kuvio 8: Turvallisuuskulttuurin mittaamisen eri osa-alueita (Levä 2003, 57) 

Mittarit keskittyvät usein ihmisten asenteiden arvioimiseen, sillä asenteiden oletetaan olevan 

vahvasti yhteydessä henkilön käyttäytymiseen. Toinen tapa arvioida turvallisuuskulttuuria on 

tarkastella syvemmin organisaation prosesseja ja erityisesti sitä, onko organisaatiolla edelly-

tykset ja aikomukset toimia optimaalisella tavalla turvallisuuden kannalta. Kulttuurin arvioin-

nissa voi myös käyttää erilaisia organisaation suoriutumiseen liittyviä tekijöitä, kuten turvalli-

suuspoikkeamien määrää tai työntekijöille annettavien turvallisuuskoulutusten määrää. 

(Oedewald & Reiman 2008, 69, 126, 349.) Turvallisuuskulttuuriajattelussa pitäisi jo tapahtu-

neiden asioiden, kuten poikkeamien ja tapaturmien, mittaamisen lisäksi pyrkiä seuraamaan 

ennakoivasti suunniteltuja toimenpiteitä ja turvalliselle toiminnalle olennaisia kriteerejä 

(Oedewald & Reiman 2008, 127; Kerko 2001, 52). Tämän lisäksi organisaation tulisi tarkastella 

työntekijöiden motivaatiota sekä subjektiivisia käsityksiä ja oletuksia. Edellä mainituista sub-

jektiivisista tekijöistä voidaan pyrkiä tekemään johtopäätöksiä organisaation turvallisuudesta 

tulevaisuuden osalta. (Oedewald & Reiman 2008, 127.)  

Ympäristö-, käyttäytymis- ja persoonatekijät liittyvät vahvasti turvallisuuskulttuurin tasoon. 

Organisaation on hyvä arvioida jatkuvasti kyseisiä tekijöitä pitääkseen yllä positiivisen kehityk-

sen suunnan. (Geller 1994, 24.) Työntekijöiden tietoisuutta, käsityksiä ja yleisiä tunteita liit-

tyen turvallisuuteen, eli persoonatekijöitä, voidaan selvittää turvallisuusilmapiirikyselyillä. 

Nämä auttavat selvittämään minkälainen turvallisuuskulttuuri organisaatiossa vallitsee. Kyse-

lyihin tulisi saada mahdollisimman suuri otanta organisaation työntekijöistä. Kyselyä rakenta-

essa organisaation tulisi miettiä, mihin tarkoitukseen kysely on ja mitä sillä tarkalleen 
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haluttaisiin selvittää. Käyttäytymistekijöitä voidaan taas arvioida havainnoimalla työntekijöitä 

yleisesti tai tietyssä tehtävässä. Käyttäytymisen havainnointi voi olla kertaluonteista tai jatku-

vaa. Jatkuva havainnointi sisältyy usein esimiestyöhön. Käyttäytymisen mittaamisella pyritään 

havaitsemaan yhteisössä vallitsevat normit sekä yksittäisten ihmisten asenteet. Mikäli käyttäy-

tymistä ei voida tarkkailla, voidaan sitä pyrkiä mittaamaan haastatteluiden avulla. (Ruuhilehto 

& Vilppola 2000, 55, 57-58.) 

Kyselylomakkeen käyttö on helppo tapa herättää henkilöstön mielenkiintoa turvallisuusasioihin 

ja osallistaa työntekijöitä turvallisuuden kehittämiseen samalla, kun mitataan yhtä turvalli-

suuskulttuurin osa-aluetta (Lacey 2010, 10). Arvioitaessa turvallisuuskulttuurin tasoa kyselyn 

perusteella kysely on yleensä toteutettu niin, että siinä on käytetty viisiportaista Likert-asteik-

koa vastausasteikkona, jolloin ääripäitä ovat ’’täysin samaa mieltä’’ ja ’’täysin eri mieltä’’. 

Kyselyn vastaukset pisteytetään, sillä tarkoituksena on saada erilaisia turvallisuuskulttuuria ku-

vaavia tunnuslukuja, jotta voidaan paremmin arvioida turvallisuuskulttuurin tasoa. Arviointia 

voidaan suorittaa esimerkiksi tarkastelemalla vain yhden väittämän pisteiden keskiarvoa, tai 

sitten koko kyselyn pistemäärien keskiarvoa. (Oedewald, Pietikäinen & Reiman 2008, 28-29.) 

Turvallisuuskulttuuria voidaan arvioida myös haastattelujen ja ryhmätyömenetelmien avulla. 

Haastatteluissa olennaista on muun muassa haastattelijan ammattitaito sekä haastateltavien 

valinta. Ryhmätyömenetelmää voidaan toteuttaa niin, että turvallisuuskulttuuria ja sen kehi-

tystä arvioidaan pienen ihmisjoukon ryhmätyönä. Tällöin olennaista on kuitenkin myös osallis-

tujien ammattitaito ja se, että osallistujat kattavat organisaation eri osa-alueita. Auditointi on 

myös yksi menettely, jolla turvallisuuskulttuuria voidaan arvioida. Siinä tarkastellaan organi-

saation prosesseja sekä edellytyksiä ja aikomuksia hyvään turvallisuustoimintaan. Yleisin tapa 

toteuttaa auditointi on käyttää tarkastuslistoja. Auditoinnillakin saavutetaan yleensä vain tur-

vallisuuskulttuurin tietyt osa-alueet. Sillä ei esimerkiksi kovin helposti pystytä selvittämään yk-

silötasolla työntekijöiden käyttäytymistä, toimintatapoja tai asenteita. (Oedewald, Pietikäinen 

& Reiman 2008, 32-35.)  

5 Opinnäytetyön prosessi  

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Se aloitettiin huhtikuussa 2019, jolloin 

opinnäytetyön toimeksiantaja ja tekijät sopivat yhteisesti tutkimusongelmasta sekä työn ta-

voitteista ja tarkoituksesta. Tämän jälkeen aihetta lähdettiin rajaamaan ja laadittiin tutkimus-

kysymykset pohjautuen jo mietittyyn tutkimusongelmaan. Ennen varsinaisen opinnäytetyön kir-

joittamisen aloittamista perehdyttiin turvallisuuskulttuuriin ilmiönä ja siihen liittyviin keskei-

siin käsitteisiin sekä opinnäytetyön tekemiseen kirjallisuuden kautta. Kuviossa 9 esitellään tä-

män opinnäytetyön prosessin etenemistä. 
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Kuvio 9: Opinnäytetyön prosessin eteneminen 

Kirjallisuuden tutkimista jatkettiin varsinaisen työn myötä kirjallisuuskatsauksen muodossa. 

Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin sekä painettua kirjallisuutta, sähköisiä lähteitä että jo ole-

massa olevia opinnäytetöitä. Kirjallisuuskatsauksen avulla perehdyttiin organisaatiokulttuuriin, 

turvallisuuteen, turvallisuuskulttuuriin ilmiönä ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä turvalli-

suuskulttuurin mittaamiseen. Näin luotiin tukeva pohja opinnäytetyön tutkimukselliselle osuu-

delle ja muiden tutkimusmenetelmien valitsemiselle. Käytettyjä hakusanoja, joilla kirjalli-

suutta etsittiin, olivat turvallisuus, turvallisuuskulttuuri, turvallisuusilmapiiri, organisaatiokult-

tuuri, yhteisöllisyys, osallistaminen, mittaaminen, mittaristo, turvallisuusmittari, turvallisuus-

kriittinen ympäristö, perehdyttäminen, kouluttaminen, turvallisuuspoikkeamat, turvallisuusil-

moitukset ja viestintä. Tämän lisäksi itse opinnäytetyöhön sekä haastattelujen ja kyselyn teke-

miseen liittyviä lähteitä etsittiin hakusanoilla tutkimus, opinnäytetyö, tutkimusmenetelmät, 

haastattelu ja kysely. Kyseisiä hakusanoja käytettiin myös englannin kielellä. 

Kirjallisuuskatsauksen ohessa suunniteltiin liitteen 1 mukainen kyselylomake, jonka tarkoituk-

sena oli kerätä tietoa lentoaseman työntekijöiltä. Kyselylomakkeeseen kerättiin ensin kaikki 

väitteet, jotka olivat olennaisia tutkitun aiheen osalta. Väitteet pyrittiin rakentamaan niin, 

että vastaajien olisi mahdollisimman helppo vastata rehellisesti kysymyksiin. Kyselylomak-

keessa käytettiin myös apusanoja väitteiden ohessa, jotta vastaajat ymmärsivät paremmin, 

mistä asiasta on kyse. Tämän jälkeen kysely testattiin valituilla testihenkilöillä, minkä jälkeen 

testistä saadun palautteen perusteella muodostettiin lopulliset kymmenen väitettä. Testihen-

kilöiksi valittiin viisi lentoaseman työntekijää satunnaisista työtehtävistä. Väitteitä oli tarkoi-

tuksella vähän, sillä kyselyt suoritettiin paikan päällä lentoasemalla käyttäen Microsoft Forms 
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-ohjelmistoa. Tämän takia kyselyn vastausvaihtoehdot oli myös rajattu kyllä/ei vaihtoehtoihin. 

Vastaajalle annettiin puhelin, jolla hän sai vastata kyselyyn. Työntekijät vastasivat kyselyyn 

oman työnsä ohessa, joten suurempi väitemäärä olisi vienyt liikaa aikaa. Kyselyihin vastattiin 

anonyymisti.  

Tässä opinnäytetyössä käytettiin tiedonkeruumenetelminä kyselyn lisäksi teemahaastattelua ja 

avointa haastattelua. Opinnäytetyön tekijät haastattelivat henkilökohtaisesti lentoaseman toi-

mijoiden edustajia. Haastateltavien henkilöiden valinta tehtiin huolella niin, että tutkimuksen 

kohteena oleva ilmiö liittyi haastateltaviin henkilöihin ja heillä on riittävästi tietoa tai koke-

musta kyseisestä aihepiiristä. Tämän perusteella haastattelujen kohteeksi valikoitui lentoase-

man eri toimijoiden edustajia, jotka vastaavat omien yritystensä turvallisuusasioista. Haastat-

telut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluina. Liitteen 2 mukaiset haastatteluky-

symykset oli mietitty etukäteen opinnäytetyön tekijöiden oman kokemuksen ja havaintojen 

sekä tämän työn kirjallisuuskatsauksen perusteella. Alkuperäiset haastattelukysymykset testat-

tiin testihenkilöillä, minkä jälkeen muotoutuivat lopulliset kahdeksan kysymystä. Testihenki-

löinä käytettiin kolmea lentoaseman työntekijää, jotka työskentelivät yrityksissään esimiesteh-

tävissä. Kysymyksiä testattiin muutamilla testihenkilöillä, jotta saatiin myös ulkopuolisia näkö-

kulmia kysymysten muotoon.  Tarkoitus oli jo alun perin, että haastattelujen aikana kysymyk-

sistä oli mahdollisuus poiketa hieman, ja tarvittaessa esittää jatkokysymyksiä. Haastattelut ha-

luttiin pitää ajallisesti melko lyhyinä, jotta mahdollisimman moni suostuisi haastatteluun. Haas-

tatteluihin vastattiin kyselyiden tavoin anonyymisti. Tähän opinnäytetyöhön haastateltiin myös 

lentoaseman turvallisuusasiantuntijaa, jotta saatiin tietoa lentoasemasta toimintaympäristönä. 

Haastatteluja teki kaksi haastattelijaa, joista toinen kirjasi haastateltavien vastaukset suoraan 

ylös. Haastattelujen tulokset kirjattiin ylös yleiskieliseen muotoon poistaen esimerkiksi puhe-

kieliset ilmaisut ja ylimääräiset täytesanat. Tulokset kirjattiin ylös tällä tavalla, koska haastat-

teluissa keskityttiin esiin nouseviin asioihin sanojen ja sanavalintojen sijaan. Kaksi haastatte-

luista toteutettiin puhelinhaastatteluina.  

Kyselyn ja haastatteluiden tulokset analysoitiin käyttäen hyväksi teemoittelua. Ensin tulokset 

jaettiin laajoihin yläluokkiin, jonka jälkeen niistä alettiin etsiä tarkempia, toistuvia teemoja. 

Tulokset jaoteltiin sopiviin teemoihin kysymysten ja vastausten perusteella. Samaan teemaan 

saattoi mennä monta eri kysymystä. Johtopäätökset tehtiin kirjallisuuskatsauksen sekä kyselyn 

ja haastattelujen tulosten perusteella. Johtopäätökset käsiteltiin tuloksissa esiintyvien merkit-

tävimpien teemojen pohjalta. Johtopäätöksissä käsiteltiin myös lentoaseman turvallisuuskult-

tuurin tason arviointia kirjallisuuskatsaukseen peilaten. Tässä opinnäytetyössä ei ollut tavoit-

teena mitata turvallisuuskulttuuria, mutta opinnäytetyön tekijöillä oli tiedossa, että todennä-

köisesti turvallisuuskulttuuria pystytään hieman arvioimaan tämän opinnäytetyön tekemisen ai-

kana. Johtopäätösten perusteella luotiin toimeksiantajalle kehitysehdotukset. Tämän jälkeen 

tehtiin työn itsearviointi. 
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Tämä opinnäytetyö tehtiin parityönä. Työ jakaantui suhteellisen tasaisesti kahden tekijän kes-

ken. Tutkimuskysymykset, tiedonkeruumenetelmät, tiedon analysointimenetelmät ja kehitys-

ehdotukset mietittiin yhdessä. Myös kyselyn väitteet ja haastattelujen kysymykset luotiin yh-

dessä. Haastattelut toteutettiin niin, että toinen opinnäytetyön tekijöistä toimi kirjoittajana 

ja toinen haastattelijana. Opinnäytetyön tietoperustaa hankkivat molemmat henkilöt niin, että 

aihealueita oli jaettu molemmille tasaisesti opinnäytetyön tekemiseen ja turvallisuuskulttuuriin 

liittyen. Opinnäytetyön prosessin muut vaiheet jaettiin myös tasaisesti opinnäytetyön tekijöi-

den kesken. Toinen opinnäytetyön tekijä kirjoitti kyselyn ja asiantuntijahaastattelun tulokset 

ja toinen teemahaastattelujen tulokset. Johtopäätöksiä pohdittiin yhdessä, minkä jälkeen joh-

topäätösten kirjoittaminen jaettiin molemmille tekijöille. Kehitysehdotukset pohdittiin yh-

dessä ja niiden kirjoittaminen jaettiin opinnäytetyön tekijöiden kesken. Epäselvissä tapauksissa 

keskusteltiin ongelmakohdista yhdessä ja etsittiin ratkaisua niihin. 

6 Tulokset 

Tässä luvussa kuvataan turvallisuuskulttuurikyselyn, teemahaastatteluiden ja asiantuntijahaas-

tattelun tulokset. Kyselyllä ja haastatteluilla tarkasteltiin turvallisuuskulttuurin nykytilaa sekä 

tunnistettiin kehittämiskohteita. Asiantuntijahaastattelun tarkoituksena oli saada tietoa lento-

asemasta toimintaympäristönä. Lentoaseman turvallisuuskulttuurin nykytilaa ei oltu varsinai-

sesti tarkasteltu aikaisemmin, eikä siihen liittyvistä asioista oltu keskusteltu suoraan lentoase-

man toimijoiden kanssa. 

6.1 Turvallisuuskulttuurikyselyn tulokset 

Kyselyssä selvitettiin yksilötasolla turvallisuuskulttuurin nykytilaa ja siihen liittyviä mahdollisia 

kehittämisen tarpeessa olevia osa-alueita. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 108 eri tehtävissä olevaa 

lentoaseman työntekijää. Vastaajat vastasivat kyselyyn työnsä ohessa lentoasemalla opinnäy-

tetyön tekijän ollessa vieressä. Kyselyitä suoritettiin noin kaksi kappaletta päivässä lähes kah-

den kuukauden ajan heinä- ja elokuussa 2019. Vastaajat valittiin satunnaisesti menemällä hen-

kilökohtaisesti vastaajien luokse. Vastaajia pyrittiin keräämän mahdollisimman laajasti eri työ-

tehtävistä. Lähes kaikki vastaajat vastasivat kyselyyn muutamaa työntekijää lukuun ottamatta, 

jotka jättivät kiireen vuoksi vastaamatta. Kuviossa 10 esitellään vastaajien työtehtävien ja-

kaumaa. 
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Kuvio 10: Kyselyn vastaajien työtehtävien jakautuminen 

Suurimpina vastaajien ryhminä esiintyivät kaupan ala ja ravintola-ala, näihin ryhmiin kuului 

yhteensä 47 vastaajaa. Vastaajista 34 työskenteli ei-kaupallisilla palvelualoilla ja 11 työskenteli 

rakennusalalla. Vastaajista 16 työskenteli muissa työtehtävissä, kuten esimerkiksi viranomai-

sena, mekaanikkona tai asiantuntijatehtävissä. Vastaajista 34 oli työskennellyt alle yhden vuo-

den lentoasemalla, 55 oli työskennellyt yhdestä viiteen vuoteen lentoasemalla ja 19 vastaajista 

oli työskennellyt yli kuusi vuotta lentoasemalla. Kyselylomakkeeseen oli kirjattu väitteiden yh-

teyteen apusanoja, jotta vastaajat ymmärtäisivät mahdollisimman tarkasti, mistä asiasta väit-

teessä on kyse. Kyselyn tulokset esitetään kyselyn väitteissä esiintyvien teemojen pohjalta. 

Teemoiksi muodostuivat turvallisuuden merkityksen ymmärtäminen, turvallisuuspoikkeamien 

ilmoittaminen, perehdyttäminen, toimintatavat, esimiestyö ja turvallisuuteen panostaminen.  

Turvallisuuden merkityksen ymmärtämiseen liittyi kaksi väitettä kymmenestä väitteestä. 

Vastaajista 97 prosenttia vastasi ymmärtävänsä, miksi lentoasemalla on tärkeää olla tarkat tur-

vallisuussäännöt. Vastaajista 11 prosenttia sanoi kokevansa jotkut turvallisuuteen liittyvät 

säännöt turhiksi.  

Turvallisuuspoikkeamien ilmoittamiseen liittyi kaksi väitettä kymmenestä. Vastaajista 91 pro-

senttia vastasi tietävänsä, mihin turvallisuuspoikkeamista tai -havainnoista ilmoitetaan. Vas-

taajista 83 prosenttia vastasi uskaltavansa ilmoittaa kaikista pienistäkin turvallisuushavainn-

noista eteenpäin.  
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Perehdyttämistä kosketti kaksi väitettä kymmenestä väitteestä. Vastaajista 94 prosenttia vas-

tasi tietävänsä, mistä saa tietoa lentoaseman turvallisuusasioista. Vastaajista 82 prosenttia koki 

saaneensa tarpeeksi kattavan perehdytyksen turvallisuusasioihin.  

Toimintatapoihin liittyi kaksi väitettä kymmenestä väitteestä. Vastaajista 66 prosenttia oli sitä 

mieltä, että kiire ei vaikeuta heidän työssään keskittymistä työn turvalliseen suorittamiseen. 

Vastaajista 30 prosenttia sanoi havainneensa toimintatapoja, jotka tiedetään lentoaseman tur-

vaohjeiden vastaisiksi, mutta niitä käytetään kuitenkin. 

Esimiestyötä kosketti yksi väite kymmenestä väitteestä. Vastaajista 90 prosenttia koki voivansa 

keskustella esimiehensä kanssa kaikista turvallisuuteen liittyvistä asioista.  

Turvallisuuteen panostamiseen liittyi yksi väite kymmenestä väitteestä. Vastaajista 81 pro-

senttia oli sitä mieltä, että lentoasemalla panostetaan turvallisuuteen riittävästi.  

6.2 Teemahaastatteluiden tulokset 

Haastateltavat olivat lentoaseman eri toimijoiden turvallisuudesta vastaavia edustajia. Haas-

tateltavat valittiin heidän yritysten koon ja toimialan mukaan. Haastattelut pidettiin heinä- ja 

elokuussa 2019. Tarkoituksena oli kerätä tietoa turvallisuuskulttuurista organisaatiotasolla. 

Haastattelukutsut lähettiin sähköpostitse yhteensä 15 yritykselle, joista 11 vastasi kutsuun 

myöntyvästi. Haastatteluissa oli edustettuna kaupan ala, ravintola-ala, maahuolinta-ala, ei-

kaupalliset palvelualat sekä rakennusala. Haastattelun kohteena olevien yritysten koot vaihte-

livat 100 – 1500 työntekijän välillä. Haastatteluista nousi esiin toistuvia teemoja, joiden poh-

jalta tulokset esitetään. Haastatteluissa teemoiksi muodostuivat viestintä, turvallisuuden mer-

kitys ja turvallisuuskulttuuri, perehdyttäminen, koulutukset ja ohjeistukset. 

Viestinnällä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä lentoaseman ja sen eri toimijoiden välistä tie-

donkulkua. Haastatteluissa kysyttiin, ovatko lentoaseman toimijat tietoisia siitä, mitkä tahot 

vastaavat lentoasemalla turvallisuusasioista ja miten näihin tahoihin voi ottaa yhteyttä. Suu-

rimmalla osalla vastaajista ei ollut tarkkaa tietoa vastuiden jakautumisesta turvallisuusasioissa. 

Suurimmalle osalle vastaajista oli myös epäselvää, mihin heidän pitäisi olla yhteydessä turval-

lisuuteen liittyvissä asioissa. Oli yleistä, että eri tahot ja vastuualueet menivät keskenään se-

kaisin. Monet vastaajista olivat sitä mieltä, että eri tahojen vastuualueita tulisi tuoda selkeäm-

min näkyväksi. Kaksi vastaajaa yhdestätoista kertoi tietävänsä tarkalleen, ketkä turvallisuus-

asioista vastaavat ja miten näihin tahoihin voi olla yhteydessä. Monet vastaajat kokivat myös, 

että uusista tai päivitetyistä ohjeista ei tiedoteta riittävästi.  

Toinen esille noussut teema on turvallisuuden merkityksen ymmärtäminen lentoasemalla. 

Tämä linkittyy vahvasti myös teemoihin turvallisuuskulttuuri ja perehdytykset. Haastatteluissa 

kysyttiin turvallisuusasioista vastaavien henkilöiden ymmärryksestä lentoasemaympäristön tur-

vallisuuskriittisyyttä kohtaan. Haastatteluissa kysyttiin myös, miten turvallisuudesta vastaavat 
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henkilöt kokevat organisaationsa työntekijöiden ymmärtävän turvallisuuden merkityksen lento-

asemalla. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että ymmärtävät itse turvallisuuden merkityksen 

lentoasemalla. Noin puolet vastaajista kertoivat, etteivät kaikki muut yritysten työntekijät ym-

märrä täysin turvallisuuden merkitystä ja sääntöjen tärkeyttä. Ymmärrystä vaikeuttaa vastaa-

jien mielestä esimerkiksi sääntöjen runsas määrä, työntekijöiden monikulttuurinen tausta sekä 

vanhojen, opittujen käytäntöjen muuttuminen toimintaympäristön kehittyessä. 

Turvallisuuskulttuuri käsittää tässä turvallisuudesta vastaavien henkilöiden oman kokemuksen 

yritystensä turvallisuuskulttuurin tasosta. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että heidän yritys-

tensä turvallisuuskulttuuri on joko hyvällä tai kohtalaisella tasolla. Yleisesti ottaen koettiin, 

että esimiestasolla turvallisuuskulttuuri on parempaa kuin sitä alemmilla työntekijätasoilla. 

Ongelmakohdiksi koettiin erityisesti työsuhteiden lyhyt kesto, työntekijöiden nuori ikä sekä 

työntekijöiden monikulttuuriset taustat. Myös vanhat, opetellut käytännöt ja toimintatavat, 

jotka ovat ristiriidassa uudistuneiden turvallisuusohjeiden kanssa koettiin hankaloittavan hyvän 

kulttuurin ylläpitämistä. 

Perehdyttäminen nousi teemana esiin vastaajien kertomuksista yritystensä perehdytyskäytän-

nöistä liittyen turvallisuusasioihin lentoasemalla. Noin puolet vastaajista kertoivat, että heidän 

yrityksissään annetaan kaikille uusille työntekijöille koulutusta turvallisuusasioihin. Muissa yri-

tyksissä turvallisuusasiat opitaan lentoaseman tarjoaman turvatietoisuuskoulutuksen kautta en-

nen työskentelyn aloittamista. Suurin osa vastaajista kertoi, että heidän työntekijöilleen kou-

lutetaan etenkin lentoasemalla liikkumiseen liittyviä turvallisuusasioita. Monen vastaajan toi-

veena oli lentoaseman tarjoama valmis, tiivis perehdytyspaketti turvallisuusasioihin, jota he 

voisivat hyödyntää uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Monien vastaajien organisaatiossa 

ei ole varsinaisesti turvallisuuteen erikoistunutta henkilöä, vaan turvallisuudesta vastaa hen-

kilö, joka työskentelee pääosin muissa tehtävissä. 

Koulutukset-teema kietoutuu pitkälti yhteen perehdyttämisen kanssa. Haastattelujen vastauk-

sista nousi esille suuri kysyntä turvallisuusaiheisille koulutuksille lentoasemalla. Lähes kaikki 

vastaajat kokivat, että lisäkoulutus olisi hyödyllistä. Koulutusta toivottiin etenkin esimiehille. 

Työntekijätasolle menevä koulutus koettiin vastaajien mielestä hieman turhaksi suuren työnte-

kijämäärän ja työntekijöiden vaihtuvuuden takia. Yksi vastaajista oli erityisesti sitä mieltä, että 

koulutuksen tulisi tapahtua virtuaalisesti. 

Turvallisuusohjeet muodostivat yhden teeman haastatteluissa. Haastatteluissa käytiin läpi toi-

mijoiden kokemuksia lentoaseman tarjoamien turvallisuusohjeiden riittävyydestä, selkeydestä 

ja saatavuudesta. Kaikki vastaajat olivat tietoisia lentoaseman sähköisestä portaalista, josta 

turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset löytyvät. Vastauksista nousi esille, että ohjeet ovat vaike-

asti löydettävissä portaalista. Yhdeksi ongelmaksi koettiin liian pitkät ohjeet. Suurin osa 
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vastaajista koki, että ohjeet ovat näitä ongelmakohtia lukuun ottamatta yleisesti ottaen sel-

keitä ja laadukkaita. 

6.3 Asiantuntijahaastattelun tulokset 

Tähän opinnäytetyöhön haastateltiin Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuusasiantuntijaa 

22.8.2019. Haastattelun tarkoituksena oli saada tietoa lentoasemasta toimintaympäristönä 

sekä kuulla asiantuntijan mietteitä turvallisuuskulttuurista ja siihen liittyvistä asioista. Haas-

tattelussa tuli esiin lentoaseman haasteellinen toimintaympäristö, jonka osatekijät on esitetty 

kuviossa 11. 

 

Kuvio 11: Lentoasema haasteellisena toimintaympäristönä (Kilpiö 2019) 

 

Lentoasema on toimintaympäristönä hyvin monipuolinen, ja samalla erittäin haastava puhutta-

essa hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lentoasemalla työskentelee 

noin 15 000 työntekijää ja siellä toimii noin tuhat yritystä eri toimialoilla (Finavian Lupapalvelu 

2019). Näin suureen määrään eri toimijoiden työntekijöitä on hyvin vaikea vaikuttaa turvalli-

suusasioista puhuttaessa. Tämä luo suuren haasteen muun muassa tiedon jalkauttamisessa sekä 

asianmukaisten koulutusten ja perehdytysten järjestämisessä. (Kilpiö 2019.) 

Tiedon jalkauttamista sekä asianmukaisten koulutusten ja perehdytysten järjestämistä ei myös-

kään helpota lentoaseman monikulttuurisuus. Kulttuurisista eroista johtuen muun muassa 
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käsitykset ja uskomukset sekä näistä johtuvat eroavaisuudet toimintatavoissa saattavat vaih-

della eri työntekijöillä huomattavan paljon. Monet työntekijät eivät myöskään puhu suomea, 

eivätkä välttämättä niin hyvin englantiakaan, joten tulisi varmistaa, että kaikki työntekijät 

ymmärtävät varmasti täysin annetut ohjeet, koulutukset ja muut vastaavat. Tämän lisäksi len-

toasemalla on paljon projektityöntekijöitä, jotka saattavat työskennellä vain muutaman kuu-

kauden lentoasemalla. Kyseiset työntekijät eivät välttämättä ole yhtä sitoutuneita ja motivoi-

tuneita turvallisiin toimintatapoihin kuin vakituiset lentoaseman työntekijät. Lentoasemalla 

henkilökunnan tekemillä virheillä voi olla suuri merkitys. Pienikin virhe voi aiheuttaa suuren 

turvallisuuspoikkeaman, mikä voi johtaa moniin laajoihin toimenpiteisiin, kuten muun muassa 

lentoaseman jonkin osan kokonaan sulkemiseen – millä olisi hyvin mittavat vaikutukset lentolii-

kenteeseen. Pienelläkin virheellä voi olla hyvin suuret kustannusvaikutukset. Turvallisuusriskit 

ovat myös lentoasemalla paljon suuremmat kuin monissa muissa paikoissa. (Kilpiö 2019.) 

Lentoasemaympäristö on erittäin säädelty toimintaympäristö, jota säätelee niin kansallinen 

kuin kansainvälinenkin lainsäädäntö ja normisto. Tämän vuoksi muun muassa lentoaseman työn-

tekijöiden osallistaminen turvallisuuden kehittämiseen on haastavaa, sillä turvallisuudesta pu-

huttaessa liikkumavara on suhteellisen pieni juuri erilaisten säännösten takia. Tiukat säännöt 

ja menettelyt pitäisi saada mahdollisimman sujuviksi työntekijöille, jotta lentoaseman muut 

toiminnot pyörivät sujuvasti. Kaiken tämän lisäksi asiakaspalvelu on hyvin isossa roolissa lento-

aseman toiminnassa. Lentoasemat kilpailevat jatkuvasti muiden maiden lentoasemien kanssa, 

minkä vuoksi asiakastyytyväisyys pitäisi pyrkiä ottamaan huomioon kaikessa tekemisessä. Tämä 

voi tietyissä tilanteissa asettaa haasteita turvallisen toimintaympäristön luomiselle. (Kilpiö 

2019.) 

7 Johtopäätökset, kehitysehdotukset ja oman työn arviointi 

Tässä luvussa vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin, luodaan johtopäätökset, esitellään 

kehitysehdotukset toimeksiantajalle sekä arvioidaan oman työn luotettavuutta ja yleistettä-

vyyttä. Johtopäätökset muodostuvat turvallisuuskulttuurikyselyn, teemahaastatteluiden ja asi-

antuntijahaastattelun tuloksista, joita peilataan tämän opinnäytetyön teoriaan.  

7.1 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön ensimmäinen tutkimuskysymys oli: miten hyvää turvallisuuskulttuuria ylläpide-

tään ja kehitetään lentoasemalla? 

Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen käsitellään pohjautuen tuloksissa esitettyihin tee-

moihin. Kaikki tuloksissa esille nousseet teemat esiintyvät myös tämän opinnäytetyön teoria-

osuudessa hyvän turvallisuuskulttuurin ominaispiirteinä, joten näiden teemojen voidaan katsoa 

olevan keskeisiä hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kuviossa 12 kä-

sitellään tuloksissa esiintyneet teemat, joissa nousi esille eniten huomioita tai kehitettävää.  
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Kuvio 12: Opinnäytetyön tuloksissa esiintyneet merkittävimmät teemat 

Perehdyttämisessä olisi kyselyn perusteella parannettavaa. Noin viides vastaajista koki saa-

neensa liian suppean perehdytyksen turvallisuusasioihin. Tässä tulee ottaa myös huomioon se, 

että ne, jotka vastasivat saaneensa tarpeeksi kattavan perehdytyksen, eivät välttämättä osaa 

arvioida perehdytyksen kattavuutta turvallisuuden eri osa-alueilla. Vastaaja ei välttämättä ym-

märrä, että hänellä tulisi olla paljon suurempi ymmärrys turvallisuusasioihin. Monet yritykset 

eivät myöskään perehdytä työntekijöitään ollenkaan lentoaseman siviili-ilmailun turvaamiseen 

liittyviin asioihin. Kaikki lentoaseman henkilökortin saavat työntekijät käyvät henkilökorttikou-

lutuksen, missä käydään läpi siviili-ilmailun turvaamiseen liittyviä asioita. Henkilökorttikoulu-

tus käydään kuitenkin vain verkossa ja se suoritetaan usein ennen kuin henkilö on työskennellyt 

ollenkaan lentoasemalla. Teemahaastatteluiden perusteella työntekijöille ei jää kovin paljoa 

mieleen henkilökorttikoulutuksesta. Perehdytystä turvallisuusasioihin olisi hyvä antaa lisää 

vielä siinä vaiheessa, kun henkilö on aloittanut työnsä lentoasemalla ja tutustunut hieman len-

toasemaympäristöön. Työntekijät eivät välttämättä osaa ajatella turvallisuuteen liittyviä asi-

oita ennen kuin he ovat konkreettisesti lentoasemalla. Hyvä perehdyttäminen nousi esille tä-

män opinnäytetyön teoriassa tehokkaana ennakoivana turvallisuustoimintana organisaatiossa. 

Haastattelun tuloksista kävi myös ilmi, että monet yritykset ottaisivat mielellään vastaan Fina-

vialta valmiin perehdytyssuunnitelman tiiviine materiaaleineen liittyen lentoaseman turvalli-

suusasioihin. Valmiilla materiaalilla varmistettaisiin paremmin sitä, että uusille työntekijöille 

käydään läpi merkittävimmät turvallisuusasiat vielä yrityksen toimesta, eikä pelkästään henki-

lökorttikoulutuksen toimesta. Valmiilla materiaaleilla varmistettaisiin myös tietojen oikeelli-

suus ja ajantasaisuus. Teemahaastatteluissa kävi ilmi, että perehdytysmateriaalin tulisi olla 

hyvin tiivistetty, jotta yritykset voisivat ottaa sen käyttöön työntekijöidensä perehdytyksissä.  

Turvallisuuspoikkeamien ilmoittamisessa työntekijät tuntuvat kyselyn perusteella tietävän, 

mihin poikkeamista ilmoitetaan. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kyselyyn 
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vastanneet ovat saattaneet ajatella vain suurempia ja selkeämpiä poikkeamia. Työntekijät ei-

vät välttämättä pienemmistä poikkeamista puhuttaessa tiedä, mistä poikkeamista ylipäätään 

tulisi ilmoittaa eteenpäin. Pieneksi haasteeksi muotoutui kyselyn perusteella uskallus ilmoittaa 

pienistä asioista eteenpäin. Helsinki-Vantaan lentoasemalla turvallisuuspoikkeamista tulisi il-

moittaa soittamalla suoraan turvavalvomoon, jossa vartija vastaa puhelimeen. Kyselyn perus-

teella poikkeamailmoitus saatetaan jättää tekemättä työntekijän tuntiessa epävarmuutta siitä, 

onko hänen huomaamansa poikkeama oikeasti sellainen asia, josta tulisi ilmoittaa turvavalvo-

moon. Suuremmat ja selkeämmät poikkeamat todennäköisesti ilmoitetaan hyvällä menestyk-

sellä eteenpäin. Parantamalla työntekijöiden ymmärrystä turvallisuusasioihin voitaisiin saada 

poikkeamailmoitusten määrät korkeammalle – ja samalla parempaa tietoa lentoaseman turval-

lisuuden tasosta. Turvavalvomon vartijoiden ystävällisyyteen ja asiantuntijuuteen on myös 

syytä kiinnittää huomiota. Pohjautuen tämän opinnäytetyön teoriaan poikkeaman ilmoittajalle 

tulisi jäädä mielikuva, että ilmoittaminen oli helppoa, miellyttävää ja merkityksellistä – vaikka 

ilmoitus ei olisikaan välttämättä ollut kovin hyödyllinen. Tämän lisäksi aktiivinen poikkeamien 

ilmoittaminen on merkittävässä osassa organisaation turvallisuuden kehittämisessä sekä poik-

keamista aiheutuneiden seurausten ennaltaehkäisemisessä tai niiden minimoimisessa. 

Ohjeistuksien osalta suurin osa työntekijöistä tietää, mistä ohjeistukset löytyvät. Kyselyssä ei 

kuitenkaan eritelty väitettä sen tarkemmin. Vastaajat saattavat tietää että ohjeet löytyvät 

sähköisestä portaalista, mutta he eivät välttämättä tiedä sen tarkemmin, mistä ohjeet löytyvät. 

Tätä oletusta tukevat organisaatioiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden mielipiteet oh-

jeistuksien löydettävyydestä. Työntekijöiden ei myöskään usein tarvitse etsiä ohjeistuksia, 

vaan se on ennemminkin esimiesten tehtävä, joten monet työntekijät eivät välttämättä ole 

yrittäneetkään etsiä ohjeita. Ohjeistukset koettiin kuitenkin yleisesti laadukkaiksi ja selkeiksi. 

Ainut esiin noussut ongelma oli joidenkin ohjeiden pituus – ja tätä kautta vaikea käytettävyys. 

Johtopäätöksenä voidaan myös todeta, että kyselyssä oleva väite ’’tiedän, mistä saan lisätietoa 

lentoaseman turvallisuusasioista’’ ei todellisuudessa anna kovin paljoa tietoa opinnäytetyön 

tekijöille. Väitteessä olisi pitänyt keskittyä tarkemmin turvallisuusohjeiden löydettävyyteen. 

Ohjeistuksissa ei kuitenkaan havaittu suuria kehittämisen tarpeessa olevia kohtia, muuta kuin 

sähköisen portaalin ja ohjeistuksien löydettävyyden selkeyttäminen.  

Koulutusten osalta tulokset olivat selkeät, lentoaseman turvallisuudesta vastaavat henkilöt 

toivovat organisaatioidensa työntekijöille lisää Finavian tarjoamaa turvallisuuskoulutusta. Lisä-

koulutuksella tuettaisiin Komission täytäntöönpanoasetuksen (2015/1998) mukaista turvatietoi-

suuskoulutusta. Lisäkoulutus olisi kertaavaa koulutusta olennaisimmista turvallisuusasioista. 

Koulutusta tulisi tarjota sekä virtuaalisesti että henkilökohtaisesti kasvotusten, jotta voidaan 

saavuttaa mahdollisimman monet toimijoista. Virtuaalinen koulutus olisi resurssien käytön kan-

nalta paras vaihtoehto, mutta kasvotusten pidettävällä koulutuksella on monia muita etuja. 

Kasvotusten voidaan varmistaa työntekijöiden ymmärrys koulutettavista asioista paremmin, 

käydä avointa keskustelua työntekijöiden kanssa sekä kerätä paremmin palautetta 
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koulutuksesta. Kasvotusten tapahtuvalla koulutuksella parannetaan myös yhteisöllisyyden tun-

netta lentoaseman työntekijöiden kesken. Koulutuksissa pyrittäisiin myös osallistamaan koulu-

tukseen osallistuneita työntekijöitä lentoaseman turvallisuuden kehittämiseen. Juuri osallista-

misen ja yhteisöllisyyden kannalta kasvotusten tarjottu koulutus olisikin paras vaihtoehto. Myös 

opinnäytetyön teoriassa nousi esille koulutuksen suuri merkitys hyvässä turvallisuuskulttuurissa 

ja etenkin turvallisuuden merkityksen ymmärtämisessä. 

Viestinnän osalta suurimmat kehityksen kohteet olivat tiedonkulussa. Uusien ja päivitettyjen 

turvallisuuteen liittyvien ohjeistusten tiedottaminen koettiin haastatteluiden tuloksissa puut-

teelliseksi. Tämän lisäksi tuloksista kävi ilmi, että lentoaseman toimijat eivät tiedä lentoase-

man turvallisuudesta vastaavaa yksikköä kovin hyvin. Lentoaseman toimijat eivät myöskään  

tienneet, mihin ottaa yhteyttä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lentoaseman turvalli-

suudesta vastaavalla yksiköllä on käytössä yleinen sähköpostiosoite, mutta sitä ei käytännössä 

käytetä ollenkaan. Yksikön – ja myös muiden turvallisuuteen liittyvien yksiköiden – vastuualu-

eita tulisi tuoda enemmän esille lentoaseman toimijoille. Se, että turvallisuudesta vastaavaa 

yksikköä tuotaisiin enemmän esille – ja mahdollisesti esiteltäisiin myös yksikön työntekijät – 

parantaisi todennäköisesti lentoaseman yhteisöllisyyttä turvallisuudesta puhuttaessa. Tämä 

toisi myös turvallisuutta lähemmäs työntekijöitä. Toimijoiden olisi hyvä tietää, mihin olla yh-

teydessä turvallisuutta askartavissa asioissa, jotta saadaan tietoon mahdollisimman kattavasti 

turvallisuuteen liittyvät puutteet, kehitysideat, palautteet ja muut vastaavat. Turvallisuusyk-

sikön ja toimijoiden välisen vuorovaikutuksen tulisi olla mahdollisimman avointa – tämä nousi 

esille myös opinnäytetyön teoriassa. Teoriassa nousi esille myös se, että erilaisia tiedotuskana-

via tulisi olla mahdollisimman kattavasti, jotta saadaan tavoitettua koko organisaation henki-

löstö. 

Turvallisuuden merkitys lentoasemalla ymmärretään kyselyn perusteella hyvin. Osa organisaa-

tioiden turvallisuudesta vastaavista henkilöistä oli kuitenkin sitä mieltä, että kaikki heidän or-

ganisaationsa työntekijät eivät ymmärrä turvallisuuden ja turvallisuussääntöjen merkitystä tar-

peeksi hyvin. Joko turvallisuudesta vastaavat henkilöt vain luulevat, että muut työntekijät eivät 

ymmärrä turvallisuuden merkitystä tarpeeksi hyvin, tai sitten lentoaseman työntekijät kuvitte-

levat ymmärtävänsä turvallisuuden merkityksen riittävän hyvin. Perustuen turvallisuusvastaa-

vien haastatteluihin lentoaseman työntekijät todennäköisesti ymmärtävät isompana kokonai-

suutena turvallisuuden merkityksen lentoasemalla, mutta työntekijät eivät välttämättä ym-

märrä kaikkien pienempien turvallisuusasioiden merkityksellisyyttä kokonaisturvallisuuden kan-

nalta. Lentoasemalla pienistäkin turvallisuuspoikkeamista voi aiheutua suuria seurauksia, kuten 

asiantuntijahaastattelun tuloksista kävi ilmi. Pohjautuen opinnäytetyön teoriaan turvallisuuden 

merkityksen ymmärtäminen on tärkeää, jotta turvallisuus koetaan enemmän osaksi omaa työtä. 

Työntekijöiden kokiessa turvallisuuden osaksi omaa työtään he ovat sitoutuneempia turvalli-

suusasioihin. Yhdeksi haasteeksi turvallisuuden merkityksen ymmärtämisessä kerrottiin työnte-

kijöiden monikulttuurisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja koulutukset tulisi olla saatavilla 
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mahdollisimman monella eri kielellä, jotta saadaan kunnolla tavoitettua mahdollisimman suuri 

osa lentoaseman työntekijöistä. Muun muassa työntekijöiden vaihtuvuuden ja nuoren iän sekä 

jatkuvasti kehittyvän ympäristön ja sääntöjen myötä esiin nousee perehdyttämisen, ohjeistus-

ten ja koulutusten tärkeys. 

Tämän opinnäytetyön toisena tutkimuskysymyksenä oli: miten turvallisuuskulttuuria mitataan 

lentoasemalla? 

Tämän opinnäytetyön varsinaisena tarkoituksena ei ollut mitata lentoaseman turvallisuuskult-

tuuria, mutta kyselyn ja haastatteluiden perusteella voidaan kuitenkin hieman tarkastella tur-

vallisuuskulttuurin tasoa lentoasemalla. Arvioitaessa turvallisuuskulttuurin tasoa kyselyn ja 

haastatteluiden perusteella tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että kyselyn väitteet ja haas-

tatteluissa olevat kysymykset eivät kata kaikkia turvallisuuskulttuurin osa-alueita. Tasoa arvi-

oidaan tässä vain suuntaa antavasti, minkä takia esimerkiksi turvallisuuskulttuurikyselyä ei pis-

teytetä. Turvallisuuskulttuurikyselyn sekä teemahaastatteluiden perusteella lentoasemalla 

näyttäisi olevan suhteellisen hyvä turvallisuuskulttuuri. Isoimmat turvallisuuskulttuurin tasoa 

heikentävät huomiot tulivat toimintatapoihin liittyvissä väitteissä. Noin joka kolmas vastasi kii-

reen vaikuttavan työn turvalliseen suorittamiseen sekä huomanneensa toimintatapoja, jotka 

tiedetään turvaohjeiden vastaisiksi, mutta niitä käytetään silti. Noin viides vastaajista vastasi 

perehdyttämisessä, poikkeamien ilmoittamisessa sekä lentoaseman turvallisuuteen panostami-

sessa olevan parantamisen varaa. Mahdolliset kehityksen tarpeessa olevat asiat olivat kuitenkin 

jokaisessa väitteessä selvän vähemmistön mielipide.  

Teemahaastatteluiden tuloksista kävi ilmi, että organisaatioiden turvallisuudesta vastaavien 

henkilöiden mielestä heidän organisaatioissaan on yleisesti ottaen melko hyvä turvallisuuskult-

tuuri – yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Etenkin esimiestasolla turvallisuuskulttuurin koet-

tiin olevan hyvällä tasolla. Tämä on vain vastaajien oma tuntemus, mutta vastaukset menevät 

melko samassa linjassa turvallisuuskulttuurikyselyn vastauksien kanssa, mikä tekee vastauksista 

luotettavampia. Turvallisuuskulttuuria on hyvin hankala mitata kokonaisuudessaan. Kulttuurin 

tilaa voidaan pyrkiä tarkastelemaan tarkastelemalla monia yksittäisiä kulttuuriin liittyviä asi-

oita, kuten kyselyjä, poikkeamamääriä, työntekijöiden tekemiä ilmoituksia poikkeamista ja 

muita vastaavia asioita. Näistä on kuitenkin vaikea muodostaa selvää kokonaisuutta turvalli-

suuskulttuurin tasosta, eikä sitä tehdä myöskään tässä opinnäytetyössä.  

Kysely ja haastattelut olivat itsessään jo turvallisuuskulttuurin mittaamista, joten niitä voidaan 

hyödyntää rakennettaessa turvallisuuskulttuurin mittaristoa. Tämän opinnäytetyön teoriassa 

nousi useasti esiin se, että turvallisuuskulttuurin mittaamiselle ei ole olemassa kaiken kattavaa 

mittaristoa. Teoriassa nousi myös esiin, että turvallisuuskulttuuria tulee tarkastella sekä kvali-

tatiivisin että kvantitatiivisin keinoin ja käyttäen sekä reaktiivisia että proaktiivisia keinoja hy-

väksi. Nämä otetaan huomioon rakennettaessa lentoaseman turvallisuuskulttuurin mittaristoa. 
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Reaktiivisiin keinoihin sisältyy muun muassa turvallisuuspoikkeamien määrä. Proaktiivisiin kei-

noihin taas lukeutuvat suurin osa asioista, joilla voidaan mitata turvallisuuskulttuuria, kuten 

koulutusten lukumäärät, kyselyt ja erilaiset toimijoiden haastattelut. Mittaamisen lisäksi tur-

vallisuuskulttuuria tulee auditoida säännöllisesti, joten myös tämä otetaan huomioon rakennet-

taessa mittaristoa. Lentoaseman turvallisuuskulttuurin mittaristo rakennetaan niin, että siihen 

sisällytetään mahdollisimman paljon tämän opinnäytetyön teoriassa esiintyneitä turvallisuus-

mittareita, jotka sopivat lentoaseman turvallisuuskulttuurin mittaamiseen erityisesti security-

näkökulmaa ajatellen. 

7.2 Kehitysehdotukset 

Opinnäytetyön johtopäätöksistä syntyi neljä kehitysehdotusta, joiden avulla Finavia pystyy ke-

hittämään Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuuskulttuuria. Tämän lisäksi opinnäytetyön 

tekijät loivat mittariston turvallisuuskulttuurille. Ensimmäinen kehitysehdotus liittyy turvalli-

suuskoulutuksien järjestämiseen sekä lentoaseman toimijoiden ja Finavian keskinäisen vuoro-

vaikutuksen paranemiseen. Kaikki lentoaseman henkilökortin saaneet henkilöt ovat käyneet en-

nen henkilökortin saamista turvatietoisuuskoulutuksen, mutta kuten tässä opinnäytetyössä on 

todettu, lisäkoulutus turvallisuusasioihin on tarpeen turvallisuuskulttuurin kehittämisestä pu-

huttaessa. Finavia on jo järjestänyt muutamalle koulutusta pyytäneelle lentoaseman toimijalle 

kasvotusten pidettävää lisäkoulutusta turvallisuusasioihin, mutta koulutusten järjestämisestä 

tulisi tehdä säännöllistä. Koulutuksen sisältöön ei tässä oteta kantaa, sillä koulutusmateriaali 

on jo olemassa. Lentoaseman kaikkia toimijoita ei mitenkään ehditä kouluttaa, eikä pienimpiä 

toimijoita kannattakaan välttämättä lähteä kouluttamaan resurssien puutteen vuoksi. Ehdotuk-

sena on, että valitaan esimerkiksi lentoaseman 24 suurinta toimijaa. Tällöin, jos koulutuksia 

pidetään kaksi koulutusta kuukaudessa, suurimmat toimijat saisivat lisäkoulutusta kerran vuo-

dessa. Määrät ovat kuitenkin suuntaa-antavia, ja Finavia saa itse päättää, kuinka monta koulu-

tusta pystytään järjestämään kuukausittain ja kuinka usein koulutus on samalle organisaatiolle 

tarpeellinen. Koulutus perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä kenenkään toimijan ole pakko suostua 

koulutukseen. Opinnäytetyön tekemisen aikana kuitenkin kävi ilmi, että monet toimijat ottavat 

koulutuksen vastaan mielellään. Toimijat saavat itse päättää, kenelle heidän organisaatiostaan 

koulutus on hyödyllisin. Koulutukset tulisi järjestää kasvotusten, jotta parannetaan yhteisölli-

syyttä ja saadaan osallistettua työntekijöitä paremmin turvallisuuden kehittämiseen. Koulutus-

ten tulee olla informatiivisia, mutta niiden tulee myös sisältää mahdollisimman paljon avointa 

keskustelua ja työntekijöiden mielipiteiden kuulemista. Kasvotusten järjestettävien koulutus-

ten lisäksi voidaan järjestää virtuaalikoulutuksia sitä haluaville toimijoille. Koulutusten tavoit-

teena on tuoda lentoaseman toimijoille ja työntekijöille tietoa lentoaseman turva-asioista, pa-

rantaa turvallisuuden merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää Finavian ja toimijoiden välistä 

vuorovaikutusta. 
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Finavia käy koulutusten lisäksi jokaisen lentoaseman suurimman toimijan kanssa kerran vuo-

dessa läpi turvallisuuskulttuuriin liittyviä asioita. Tätä kutsutaan tässä kohdassa turvallisuus-

kulttuurin katselmukseksi. Katselmukset toteutetaan niin, että toimijan turvallisuusvastaavalle 

lähetetään ennen katselmusta turvallisuuskulttuuriin ja -ilmapiiriin liittyvä kysely. Kysely voi 

olla esimerkiksi kymmenen väitteen/kysymyksen kysely, joka sisältää yleisimpiä asioita turval-

lisuuskulttuurista ja turvallisuudesta. Tämän jälkeen pidetään katselmus toimijan turvallisuus-

vastaavan kanssa, jossa käydään läpi kysely ja keskustellaan avoimesti toimijan toiveista, ke-

hitysehdotuksista sekä palautteista liittyen lentoaseman turvallisuuteen. Katselmuksia voidaan 

pitää myös pienemmille toimijoille, jos mahdollista, mutta suurimpien toimijoiden myötä saa-

vutetaan suurempi joukko työntekijöitä. Katselmukset tulee ajoittaa koulutusten kanssa niin, 

että saman toimijan koulutuksen ja katselmuksen välissä on noin puoli vuotta. Katselmuksen 

tarkoituksena on kerätä tietoa organisaatioiden turvallisuuskulttuurin tilasta, tuoda turvalli-

suutta enemmän esille lentoasemalla sekä parantaa Finavian ja lentoaseman toimijoiden välistä 

vuorovaikutusta. 

Toinen kehitysehdotus hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on liitteen 

3 mukainen turvallisuuskulttuurin vuosikello, joka liittyy hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitä-

misen ja kehittämisen organisointiin. Finavialla on jo käytössä laadunvalvonnan vuosikello, 

jossa näkyy laadunvalvonnan teemojen jakautuminen kuukausittain sekä suunnitelman mukai-

nen vuositavoite sille, kuinka paljon määrällisesti laadunvalvontaa suoritetaan kussakin tee-

massa. Tätä samaa ideaa sovelletaan turvallisuuskulttuurin kehittämiselle. Turvallisuuskulttuu-

rin vuosikelloon kirjataan seuraavan vuoden suunnitelma, jossa näkyy turvallisuuskulttuurin ke-

hittämisen eteen tehtävät toimenpiteet kuukausittain. Vuosikellosuunnitelmaan täytetään kuu-

kausittain myös toteuma, jotta voidaan arvioida tavoitteiden toteutumista. Vuosikelloon laite-

taan turvallisuuskoulutukset, intranettiin laitettavat turvallisuusinfot/-uutiset, hyvistä turval-

lisuusilmoituksista annettavat palkinnot, turvallisuuskulttuurin auditoinnit, turvatietoisuus-

/turvallisuuskulttuurikyselyt, turvallisuuskatselmukset lentoaseman toimijoiden kanssa ja muut 

lentoaseman toimijoiden kanssa käydyt haastattelut/palaverit sekä kaikki muut turvallisuus-

kulttuurin eteen tehtävät asiat. Vuosikellon tarkoituksena on varmistaa, että turvallisuuskult-

tuurin eteen tehdään tarvittavia asioita tarpeeksi usein. 

Kolmantena kehitysehdotuksena hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

on turvallisuuden perehdyttämissuunnitelma. Tämä on tarkoitus eritellä turvatietoisuuskoulu-

tuksesta, joka käydään tällä hetkellä ennen lentoaseman henkilökortin saamista. Perehdyttä-

missuunnitelma annetaan jokaiselle lentoaseman toimijalle, jotta he voivat itse perehdyttää 

työntekijänsä turva-asioihin. Perehdyttämissuunnitelma kattaa tarkastuslistan, jonka perus-

teella työntekijöille käydään turvallisuusasiat läpi. Työntekijä allekirjoittaa listan läpikäymisen 

jälkeen, jotta varmistutaan, että kaikki asiat on käyty läpi ja ymmärretty. Tarkastuslistaan 

kirjataan vain keskeisimmät turvallisuusasiat, joita Finavia haluaa painottaa lentoaseman työn-

tekijöille. Tämän lisäksi perehdytysmateriaaliksi luodaan perehdyttäjän avuksi opas, jossa on 
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avattu tarkastuslistassa olevat keskeisimmät turvallisuusasiat. Tarkastuslistan tulee olla hyvin 

tiivis ja lyhyt, jotta mahdollisimman moni toimijoista ottaa sen käyttöön. Samaten perehdyt-

täjän avuksi luodun oppaan tulee olla hyvin tiivis ja lyhyt. Lentoasemalla on jo käytössä toimi-

joille tarkoitettu turvallisuusopas, mutta se on liian pitkä monen toimijan mielestä. Haastatte-

luissa kävi ilmi, että monet toimijat ottavat mielellään perehdytysmateriaalin vastaan, kunhan 

turva-asiat saadaan perehdytettyä hyvin lyhyessä ajassa. Perehdyttämissuunnitelman tarkoi-

tuksena on lisätä työntekijöiden tietoisuutta turva-asioista sekä parantaa työntekijöiden ym-

märrystä turvallisuuden merkityksestä lentoasemalla. 

Neljäs kehitysehdotus hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi keskittyy 

viestinnän parantamiseen. Haastattelujen tuloksista kävi ilmi, ettei suurin osa vastaajista tien-

nyt, mitkä tahot vastaavat lentoasemalla turvallisuusasioista. Vastaajat eivät myöskään tien-

neet, mihin tai kehen heidän pitäisi ottaa yhteyttä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tehok-

kaalla, joka suuntaan toimivalla, viestinnällä tähän saadaan muutos. Ensimmäinen keino tehos-

taa viestintää on tuoda eri turvallisuudesta vastaavat toimijat näkyvämmäksi lentoaseman toi-

mijoille. Tällä pyritään samalla parantamaan yhteisöllisyyttä lentoasemalla sekä tuomaan tur-

vallisuutta lähemmäs lentoaseman työntekijöitä. Näkyvyyden lisäämisessä voisi hyödyntää len-

toaseman henkilökunnalle suunnitteilla olevaa mobiilisovellusta – sekä myös lentoaseman intra-

nettiä. Sovellukseen ja intranettiin lisättäisiin osio, jossa eri turvallisuuden osa-alueista vas-

taavat toimijat on esitelty. Esiteltävät toimijat ovat lentoaseman turvapalvelut-yksikkö, turva-

valvomo, lupapalvelu, lentoaseman operaatiokeskus sekä työturvallisuudesta vastaava yksikkö. 

Esittelyssä on lyhyt kuvaus kunkin yksikön toiminnasta ja vastuualueista. Esittely sisältää myös 

tiedon siitä, minkälaisissa asioissa mihinkin yksikköön otetaan yhteyttä ja miten yhteydenotto 

tapahtuu. Näin pyritään madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä turvallisuuteen liittyvissä asi-

oissa, kun tiedetään, kenelle asia kuuluu ja miten yhteydenotto tapahtuu. Mobiilisovellusta 

tulisi hyödyntää myös turvallisuuteen liittyvien asioiden tiedottamisessa toimijoille. 

Viestinnän parantamiseen kuuluu myös yhteydenottokanavien parantaminen. Lentoaseman tur-

vapalvelut-yksiköllä ei tällä hetkellä ole aktiivisessa käytössä olevaa yhtenäistä kanavaa, johon 

toimijat pystyisivät ottamaan yhteyttä. Tähän kehitysehdotuksena on yhteissähköpostin otta-

minen aktiiviseen käyttöön. Yhteissähköposti koko yksikölle järjestetään niin, että sille määri-

tetään yksi tai kaksi vastuuhenkilöä. Nämä vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että sähköpostia lue-

taan säännöllisesti ja sinne tulevat viestit välitetään oikeille tahoille. Sähköpostin avulla pyri-

tään myös madaltamaan lentoaseman henkilökunnan kynnystä ottaa yhteyttä turvallisuuteen 

liittyvissä asioissa. Olennaista tämän kehitysehdotuksen kannalta on yhteissähköpostin markki-

noiminen lentoaseman työntekijöille. Tätä yhteydenottokanavaa tulee ’mainostaa’ turvalli-

suuskoulutusten, turvallisuuskatselmusten, erilaisten foorumien ja muiden vastaavien sekä 

kaikkien muiden mahdollisten kanavien kautta. Kuviossa 13 käsitellään tämän opinnäytetyön 

tuotoksena syntynyttä turvallisuuskulttuurin mittaristoa. 
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Kuvio 13: Turvallisuuskulttuurin mittaristo 

Tämän opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena oli luoda toimiva mittaristo turvallisuuskulttuurille. 

Luotu mittaristo kattaa monta eri turvallisuusmittaria, joiden perusteella voidaan arvioida tur-

vallisuuskulttuurin tasoa suuntaa-antavasti sekä pidemmällä aikavälillä turvallisuuskulttuurin 

eri osa-alueiden kehityssuuntaa. Mittariston avulla ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä lento-

aseman koko turvallisuuskulttuurin tasosta, sillä mittaristo ei kata kaikkia turvallisuuskulttuurin 

osa-alueita. Olennaista on kuitenkin, että pystytään tarkemmin arvioimaan turvallisuuskulttuu-

rin tasoa ja kehityssuuntaa edes joillakin osa-alueilla sekä tarkastelemaan turvallisuuskulttuu-

rin kokonaistasoa ja kehityssuuntaa suuntaa-antavasti. Turvallisuusmittareiden tulokset kirja-

taan esimerkiksi excel-taulukkoon kuukausittain.  

Yksi mitattava asia on turvallisuuspoikkeamien määrä, jossa pitää kuitenkin ottaa huomioon se, 

että korkeampi poikkeamien määrä saattaa kertoa ennemminkin parantuneesta turvallisuus-

kulttuurista työntekijöiden ilmoittaessa aktiivisemmin poikkeamista. Poikkeamamäärästä teh-

täviin johtopäätöksiin pitää joka tapauksessa suhtautua kriittisesti. Poikkeamamäärän lisäksi 

mitataan toimijoille annettavan turvallisuuskoulutusten määrää sekä sitä, kuinka moni työnte-

kijä on ollut paikalla saamassa koulutusta. Suurin osa lentoaseman turvallisuuspoikkeamista 

tulee ilmi vartioinnin kautta, mutta muita lentoaseman työntekijöiden tekemiä ilmoituksia tur-

vallisuushavainnoista ja -poikkeamista tulee mitata. Tässä tulee ottaa huomioon se, että 
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alentunut ilmoitusmäärä ei välttämättä kerro huonontuneesta turvallisuuskulttuurista, vaan pa-

rantuneesta turvallisuuden tasosta. Kokonaisturvallisuuden taso ei kuitenkaan todennäköisesti 

muutu kovin herkästi.  

Mittaristoon lisätään myös kaikki foorumit, tilaisuudet ja muut vastaavat, joissa käsitellään 

lentoaseman turvallisuutta lentoaseman toimijoiden kanssa. Mittaristoon tulee sisällyttää myös 

toisen tämän opinnäytetyön mukaisen kehitysidean, turvallisuuskulttuurin katselmusten, mää-

rät. Katselmuksissa voidaan pyrkiä ryhmätyömenetelmänä yhdessä toimijan turvallisuusvastaa-

van kanssa arvioimaan hänen organisaationsa turvallisuuskulttuurin tilaa. Katselmuksiin tehtä-

vät kyselyt myös pisteytetään, jotta voidaan arvioida turvallisuuskulttuuriin tilaa kyseisessä or-

ganisaatiossa. Näiden kyselyjen lisäksi suoritetaan joko ympäri vuoden tai osan vuodesta kes-

täviä kyselyjä lentoaseman työntekijöille. Kyselyjä on jo lyhyen aikaa suoritettu lentoasemalla, 

joten kyselyn toteutusta tai sisältöä ei käsitellä tässä enempää. Kyselyjä ei ole aikaisemmin 

pisteytetty lentoasemalla, joten nämäkin kyselyt tulee pisteyttää, jotta voidaan paremmin ar-

vioida turvallisuuskulttuurin tilaa ja sen kehityssuuntaa. Kysely voidaan pisteyttää joko niin, 

että jokainen väite on saman arvoinen, tai niin, että väitteet pisteytetään niiden tärkeyden 

mukaan. Jos kyselyn vastaukset on rajoitettu kahteen vaihtoehtoon, niin pisteet voivat olla 

nolla ja yksi riippuen vastauksesta. Jos vastausasteikkona on käytetty esimerkiksi Likertin viisi-

portaista asteikkoa, voidaan vastaukset pisteyttää nollasta neljään. Pisteytyksen avulla voidaan 

tarkastella suuntaa-antavasti turvallisuuskulttuurin yleistä tilaa lentoasemalla, mutta sitäkin 

paremmin voidaan tarkastella yksittäisiä osa-alueita ja niiden kehittymistä. Turvallisuuskult-

tuurin tilaa tulee myös tarkastella säännöllisesti siihen keskittyneillä auditoinneilla. Auditoinnit 

voidaan suorittaa käyttäen hyväksi erilaisia tarkastuslistoja. Auditoinneilla on tarkoitus tarkas-

tella esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa turvallisuuskulttuurin tiettyjä osa-alueita lentoaseman 

turvallisuusasiantuntijoiden toimesta. Auditoinnin tarkastuslista voisi olla esimerkiksi taulukon 

1 mukainen. 

Taulukko 1: Turvallisuuskulttuurin auditoinnin tarkastuslista 

Auditoinnin tarkastuslista Kyllä Ei 

Onko poikkeamien ilmoittaminen mahdollista, helppoa ja no-
peaa? 

  

Onko turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset ajan tasalla?   

Onko lentoaseman turvallisuuden riskiarvio ajan tasalla?   

Onko lentoaseman toimijoilla realistinen mahdollisuus ottaa yh-
teyttä lentoaseman turvallisuudesta vastaavaan yksikköön (onko 
yhteissähköposti aktiivisessa käytössä)? 
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Onko turvallisuudesta vastaavalla yksiköllä käytössä asianmukai-
set tiedotuskanavat, joilla voidaan tiedottaa helposti ja selke-
ästi turvallisuusasioista lentoaseman toimijoille? 

  

Onko lentoaseman turvallisuuteen liittyvien eri yksiköiden yh-
teistyö toiminut viime kuukausina (ovatko yksiköt pitäneet esi-
merkiksi palavereja keskenään)? 

  

Onko turvallisuuskulttuurin vuosikellosuunnitelma (toinen tä-
män opinnäytetyön kehitysehdotus) tehty ja onko suunnitelma 
toteutunut tähän asti? 

  

Onko turvallisuuskulttuurin mittaristo käytössä?   

 

7.3 Oman työn arviointi 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuuskult-

tuuria. Tarkoituksena oli löytää keinoja hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseen ja kehittä-

miseen sekä luoda toimiva ja kattava turvallisuuskulttuurin mittaristo. 

Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmänä käytetyn kyselyn väitteet suunniteltiin niin, että nii-

hin olisi mahdollisimman helppo vastata rehellisesti. Väitteitä oli tarkoituksella vähän, jotta 

vastaajat keskittyisivät vastaamaan ajatuksella kyselyyn. Kyselyyn vastasi hieman yli 100 

työntekijää, määrän katsottiin olevan riittävä, sillä kyselyn tuloksia tarkasteltiin laadullisen 

tutkimuksen menetelmillä. Kyselyllä oli tarkoitus selvittää mahdollisia kehittämisen tarpeessa 

olevia osa-alueita. Kyselyn tuloksista johtopäätöksiä tehdessä tuli ottaa huomioon monta seik-

kaa. Kaikki vastaukset perustuvat vastaajien omaan tuntemukseen vastaushetkellä, eivätkä 

vastaukset välttämättä kerro koko totuutta asiasta. Muun muassa vastaajien omat taustat, ko-

kemukset, mielialat tai mahdollinen kiire työtehtävissä saattoivat vaikuttaa vastauksiin. Myös 

kysymysten väärinymmärtäminen on mahdollista. Kaikissa väitteissä vastaajat ovat myös saat-

taneet ajatella asioita enemmän yleisellä tasolla kuin esimerkiksi jonkin yksittäisen säännön 

kautta. Kysely toteutettiin niin, että vastaaja ja opinnäytetyön tekijä olivat kasvokkain vas-

taamisen ajan, joten tällä saattoi myös olla vaikutusta vastauksiin. Kyselyn perusteella ei 

saatu tehtyä kovin tarkkoja johtopäätöksiä, mutta suuntaa-antavasti saatiin poimittua kehit-

tämisen tarpeessa olevia osa-alueita. Kyselyn olisi täytynyt olla laajempi ja vastausvaihtoeh-

tojen erilaiset, jotta sen tuloksista olisi suoraan voitu tehdä tarkempia johtopäätöksiä. Tässä 

opinnäytetyössä tämän kaltainen kysely ei kuitenkaan tullut kysymykseen.  

Haastatteluja toteutettiin 11 toimijalle. Toimijat oli tarkoituksella valittu kokonsa puolesta 

niin, että niiden työntekijät kattavat mahdollisimman ison osan lentoaseman työntekijöistä. 

Haastattelujen tuloksia analysoitiin laadullisilla menetelmillä, joten määrällisesti haastatteluja 

oli riittävästi opinnäytetyötä ajatellen. Haastatteluista saatuja tuloksia ei kuitenkaan voi pitää 
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täysin luotettavina, sillä vastaajat olivat yksittäisiä ihmisiä, jotka edustivat yrityksiään. Tulok-

set eivät anna tietoa koko lentoasematoiminnasta, mutta ne antavat kattavan yleiskuvan. Haas-

tateltavat toimijat valittiin eri toimialoilta, jotta saatiin tuloksista mahdollisimman hyvin yleis-

tettäviä. Haastattelukysymyksiä oli tarkoituksella vähän, jotta mahdollisimman moni toimija 

suostuisi haastatteluun. Haastatteluilla oli tarkoitus löytää kehittämisen tarpeessa olevia osa-

alueita, joita haastattelujen tuloksista löydettiinkin hyvin. Haastatteluista saatuihin tuloksiin 

saattoivat vaikuttaa haastateltavien omat taustat, mielentilat haastatteluhetkellä sekä suhtau-

tuminen haastattelijoihin. Haastattelukysymykset pyrittiin muotoilemaan mahdollisimman 

neutraaleiksi, etteivät ne johdattelisi vastaajaa vastaamaan tietyllä tavalla. Toimijoiden haas-

tattelut ja työntekijöiden kyselyt täydensivät toisiaan, ja yhdessä näistä saatiin luotua selkeät 

johtopäätökset kehittämisen tarpeessa olevista osa-alueista. Johtopäätöksiä täydennettiin kir-

jallisuuskatsauksesta hankitulla teorialla. Asiantuntijahaastattelulla saatiin tietoa lentoaseman 

toimintaympäristön haasteellisuudesta. 

Opinnäytetyön tekijöiden henkilökohtainen kokemus Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuu-

teen liittyvistä tehtävistä auttoi merkittävästi kyselyjen väitteiden ja haastattelujen kysymys-

ten muodostamisessa. Kehitysehdotukset muodostettiin niin, että ne olisivat mahdollisimman 

helppo toteuttaa. Kehitysehdotuksia luotiin tarkoituksella monta, sillä hyvä turvallisuuskult-

tuuri muodostuu monista eri osa-alueista. Kehitysehdotukset ovat tärkeitä Finavialle, sillä nii-

den avulla turvallisuuskulttuuria ylipäätään kehitetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

Kehitysehdotukset painottuvat myös niihin osa-alueisiin, joissa ilmeni olevan eniten kehittämi-

sen varaa. Lentoasemalla todennäköisesti on jo melko hyvä turvallisuuskulttuurin taso, mutta 

kehitysehdotusten myötä Finavia saa parannettua tasoa entisestään. Lentoaseman kaltaisessa 

turvallisuuskriittisessä toimintaympäristössä turvallisuuskulttuurin tason tulee olla parhaalla 

mahdollisella tasolla.  

Turvallisuuskulttuurin mittariston rakentaminen on aina haastavaa, sillä sen mittaamiseen ei 

ole kehitetty kaiken kattavaa mittaria ja kulttuuria on erittäin vaikea mitata. Tässäkään opin-

näytetyössä lentoaseman turvallisuuskulttuurin ei saatu rakennettua mittaristoa, jolla voitaisiin 

mitata tarkasti turvallisuuskulttuurin kokonaistasoa ja jokaista osa-aluetta. Tässä opinnäyte-

työssä saatiin kuitenkin rakennettua mittaristo, jolla pystytään arvioimaan suuntaa-antavasti 

lentoaseman turvallisuuskulttuurin tasoa kokonaisuudessaan sekä sen kehityssuuntaa. Tämän 

lisäksi mittaristoon saatiin kasattua monia turvallisuuskulttuurin osa-alueita mittaavia mitta-

reita, jolloin pystytään pidemmällä aikavälillä arvioimaan kyseisten osa-alueiden tasoa ja kehi-

tyssuuntaa melko tarkasti. Luotu mittaristo auttaa merkittävästi hyvän turvallisuuskulttuurin 

ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

Tämän opinnäytetyön löydökset ja kehitysehdotukset auttavat ensisijaisesti opinnäytetyön toi-

meksiantajaa, Finaviaa, mutta niitä voidaan hyödyntää minkä tahansa organisaation turvalli-

suuskulttuurin kehittämisessä ja mittaamisessa. Turvallisuuskulttuuri liittyy vahvasti jokaiseen 
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turvallisuuden osa-alueeseen, joten tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää myös kehitettäessä 

turvallisuuskulttuuria muidenkin turvallisuuden osa-alueiden, kuten työturvallisuuden tai pe-

lastusturvallisuuden kohdalla. Jos yhteisön turvallisuuskulttuuri kehittyy yhdellä osa-alueella, 

on se todennäköisesti jossain määrin kehittynyt myös muilla turvallisuuden osa-alueilla. Tämä 

selittyy ainakin osittain sillä, että monet työntekijät eivät osaa hahmottaa turvallisuuden eri 

osa-alueita niin hyvin toisistaan (Kilpiö 2019). Tämä asia tuli myös esille opinnäytetyön tieto-

perustaa rakentaessa – samat piirteet esiintyivät hyvässä turvallisuuskulttuurissa, riippumatta 

siitä, mistä turvallisuuden osa-alueesta oli kyse. Tämä selittynee myös sillä, että kulttuuri on 

laaja kokonaisuus, johon liittyy kaikki organisaatiossa tapahtuva toiminta. Organisaatiotasolla 

turvallisuuden osa-alueissa voi olla eroavaisuuksia turvallisuuskulttuurista puhuttaessa, sillä or-

ganisaation arvojen mukaisesti jotain turvallisuuden osa-aluetta painotetaan todennäköisesti 

muita osa-alueita enemmän. Yksilötasolla kuitenkin turvallisuuskulttuurin kehitys todennäköi-

sesti näkyy jossain määrin kaikissa turvallisuuden osa-alueissa – niin kuin aikaisemmin mainit-

tiin. Finavian antaman palautteen mukaan tämän opinnäytetyön löydökset ja luodut kehityseh-

dotukset ovat hyödyllisiä heille.   



 54 
 

 

Lähteet 

Painetut  
 
Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S. 2014. Palaute kuuluu kaikille. Liettua: Petro Ofsetas. 
 
Eskola, J. & Suoranta J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: Gummerus.  
 
Hagemann, G. 1991. Motivoinnin taito. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino. 
 
Hautala, T. & Lämsä, A. 2004. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita Prima. 
 
Kananen, J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tam-
pere: Tampereen yliopistopaino. 
 
Kerko, P. 2001. Turvallisuusjohtaminen. Porvoo: PS-kustannus. 
 
Kärkkäinen, M. 2005. Yhteisöllinen johtaminen. Helsinki: Edita Prima. 
 
Mercurio, J. & Roughton, J. 2002. Developing an Effective Safety Culture. Oxford: Butter-
worth-Heinemann. 
 
Oedewald, P. & Reiman, T. 2008. Turvallisuuskriittiset organisaatiot. Helsinki: Edita Prima. 
 
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät. Helsinki: 
WSOYpro.  
 
Otollinen, P. 2016. Osallistamisen oivalluskirja kaikille. Tampere: Mediapinta. 
 
Pentti, V. 2003. Turvallinen yhteisö – Turvattu yksilö. Helsinki: Yliopistopaino. 
 
Ruusuvuori J., Nikander, P. & Hyvärinen M. 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vasta-
paino. 
 
Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2014. Haastattelu – Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tam-

pere: Vastapaino. 

Silvennoinen, Markku. 2016. Ammattijärjestö ajassa osa 2. Espoo: Valmennus Onnistumisen 
Avaimia. 

Sennewald, C. 2011. Effective Security Management. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

Schein, E. 1991. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino. 

Waitinen, M. 2016. Oppilaitoksen turvallisuusopas 2. Helsinki: Suomen Palopäällystöliitto. 

 

Sähköiset 
 
Ahokas, L. & Mäkeläinen, J. 2013. Perehdyttäminen ja työnopastus – Ennakoivaa työsuojelua. 
Työturvallisuuskeskus. Viitattu 11.9.2019. 
https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/digijulkaisut/perehdyttaminen_ja_ty-
onopastus_-_ennakoivaa_tyosuojelua  
 
Daily News. 2009. A security culture in our society. Viitattu 16.8.2019. 
https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/cent-
ral/docview/434519040/64CF02B63E0F48C5PQ/3?accountid=12003 



 55 
 

 

 
Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EY) 2320/2002. Viitattu 11.9.2019. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R2320&from=fi  
 
Finavia. 2017a. Asiantuntijahaastattelu: Lentomatkustamisen tulevaisuus. Viitattu 29.9.2019. 
https://www.finavia.fi/fi/uutishuone/2017/asiantuntijahaastattelu-lentomatkustamisen-tule-

vaisuus  

Finavia. 2017b. Helsinki-Vantaan uuteen ennätykseen. Viitattu 11.10.2019. 
https://www.finavia.fi/fi/uutishuone/2017/helsinki-vantaa-uuteen-ennatykseen  

Finavia. 2019a. Helsinki-Vantaan matkustajat 1998-2018. Viitattu 26.8. 2019.  
https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/HEL%20matkustajat%201998-2018.pdf 
 
Finavia. 2019b. Vuosikertomus 2018. Viitattu 26.8. 2019. 
https://www.finavia.fi/sites/default/files/2019-03/Finavia_vuosikertomus_2018.pdf 
 
Finavia. 2019c. Lentoasemat Suomessa. Viitattu 26.8.2019. 
https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat  
 
Finavia. 2019d. Helsinki-Vantaan matkustajat 1998-2018. Viitattu 29.9.2019. 
https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/HEL%20matkustajat%201998-2018.pdf  

Finavia. 2019e. Vastuullisuusraportti 2018. Viitattu 29.9.2019. 
https://www.finavia.fi/sites/default/files/2019-03/Finavia_vastuullisuusraportti_2018.pdf  
 
French, S. & Steel, T. 2017. International Transport Forum Discussion Papers. The Investiga-
tion of Safety Management Systems and Safety Culture. ProQuest Central. Viitattu 29.9.2019. 
https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/cent-
ral/docview/1930080044/11A3B847B20E49CFPQ/60?accountid=12003  
 
Geller, S. 1994. Professional Safety. Ten principles for achieving a total safety culture. 
ProQuest Central. Viitattu 27.8.2019. 
https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/cen-
tral/docview/200347593/CAF8D1559D704726PQ/1?accountid=12003 
 
Geller, S. 2000. Professional Safety. Ten Leadership Qualities for a Total Safety Culture. 
ProQuest Central. Viitattu. 27.8.2019. 
https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/cen-
tral/docview/200430389/F20F6AD4C8EF4FAAPQ/1?accountid=12003 
 
Gjaere, A. 2017. Four Steps to Have Employees Report Security Incidents (And Save the Day). 
Security & People. Viitattu 11.9.2019. 
https://securityandpeople.com/2017/08/four-steps-to-have-employees-report-security-inci-
dents/  
 
Halaj, M. 2017. CBU International Conference Proceedings. How to measure the safety culture 
of organizations. ProQuest Central. Viitattu 29.9.2019. 
https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/cent-
ral/docview/1976390911/11A3B847B20E49CFPQ/17?accountid=12003  
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 2019. Opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Kirjallisuuskatsauk-
set. Viitattu 25.9.2019. 
https://oppimateriaalit.jamk.fi/yamk-kasikirja/kirjallisuuskatsaukset/ 
 
Kajaanin ammattikoreakoulu. 2019. Opinnäytetyöpakki. Laadullinen analyysi ja tulkinta. Tee-
moittelu. Viitattu 26.9.2019. 



 56 
 

 

https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateri-
aali/Laadullisen-analyysi-ja-tulkinta/Teemoittelu 
 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1998. Viitattu 11.9.2019. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1998&from=EN  
 
Korpi, V., Peni-Nyman, A., Rantanen, E., Sjöholm, K. & Tanska, E. 2017. Inhimillinen tekijä ja 
turvallisuuskulttuurin vaikutus yksilön toimintaan. Viitattu 1.8.2019. 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2017-30_inhimillinen_tekija_web.pdf 
 
Lacey, D. 2010. Information Management & Computer Security. Understanding and transform-
ing organizational security culture. Viitattu 27.8.2019. 
https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/cent-
ral/docview/212340099/7349B4B31AD04BF2PQ/19?accountid=12003  
 
Levä, K. 2003. Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus. Viitattu 24.9.2019. 
https://docplayer.fi/5110003-Tukes-julkaisu-1-2003-turvallisuusjohtamisjarjestelmien-toimi-
vuus-vahvuudet-ja-kehityshaasteet-suuronnettomuusvaarallisissa-laitoksissa.html  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö. 2015. Finland’s Air Transport Strategy 2015-2030. Viitattu 
13.10.2019 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78738/Air_transport_stra-
tegy_Julkaisuja_3-2015.pdf 
 
Macrae, C. 2016. The problem with incident reporting. BMJ Quality & Safety. London. Viitattu 
12.9.2019. 
https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/cen-
tral/docview/1778836865/C09A8DD58B4D45E4PQ/3?accountid=12003  
 
Manser, T., Pfeiffer, Y. & Wehner, T. 2010. Conseptualising barriers to incident reporting: a 
psychological framework. Quality & Safety in Health Care. London. Viitattu 12.9.2019. 
https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/cen-
tral/docview/1778826922/9131464E66CE49A5PQ/1?accountid=12003  
 
Metropolia ammattikorkeakoulu. 2019. Kulttuurialan opinnäytetyöohje. Toiminnallisen opin-
näytetyön erityispiirteitä. Viitattu 26.9.2019. 
https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=57182852 
 
Minter, S. 2003. Occupational Hazards. Building safety culture. ProQuest Central. Viitattu 
26.8.2019. 
https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/cent-
ral/docview/213681394/4EDBA119B9B348F5PQ/2?accountid=12003 
 
Mäntynen, J. & Penttinen, A. 2009. Työhön perehdyttäminen ja opastus – ennakoivaa työsuo-
jelua. Työturvallisuuskeskus. Viitattu 12.9.2019. 
https://jytyliitto.fi/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työelämän%20kehittämi-
nen/Työhön%20perehdyttäminen%202009%20TTK.pdf  
 
Oedewald, P. & Reiman, T. 2006. Turvallisuuskriittisten organisaatioiden toiminnan erityis-
piirteet. VTT. Viitattu 4.9.2019. 
https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2006/P593.pdf 
 
Oedewald, P., Pietikäinen, E. & Reiman, T. 2008. Turvallisuuskulttuuri – teoria ja arviointi. 
Viitattu 24.9.2019. 
https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P700.pdf  
 
Poliisi. 2019. Poliisi on läsnä 24/7 Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Viitattu 30.9.2019. 
https://www.poliisi.fi/suomi100/poliisi_on_lasna_24/7_helsinki_vantaan_lentoasemalla  



 57 
 

 

 
Rissa, K. 2016. Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia. Työturvallisuuskeskus. Viitattu 24.9. 2019. 
https://ttk.fi/files/5128/TTK_Tyoyhteisoviestinnalla_hyvinvointia_2016.pdf  
 
Ruuhilehto, K. & Vilppola, K. 2000. Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen yrityk-
sessä. Viitattu 30.9.2019. 
https://docplayer.fi/2179026-Turvallisuuskulttuuri-ja-turvallisuuden-edistaminen-yrityksessa-
kaarin-ruuhilehto-katja-vilppola-vtt-automaatio-riskienhallinta.html 
 
Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietova-
ranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Viitattu 11.9.2019. 
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_6_4.html  
 
Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Viitattu 
26.9.2019. 
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163738.pdf 
 
Skybrary. 2009. Safety Culture. Viitattu 1.10. 2019. 
https://www.skybrary.aero/index.php/Safety_Culture  
 
Skybrary. 2019. Just Culture. Viitattu 24.9.2019. 
https://www.skybrary.aero/index.php/Just_Culture   
 
Tikander, T. 2013. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Aalto PRO. Espoo. Viitattu 14.9.2019. 
https://www.aaltopro.fi/media/aalto-pro-publications/tjk/tikander_tjk12.pdf 
 
Työterveyslaitos. 2019. Viitattu 11.9.2019. 
https://www.ttl.fi/hyva-tyoura-alkaa-perehdytyksesta/  
 
Työturvallisuuskeskus. 2019. Viitattu 11.9.2019. 
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoit-
teet/tyohon_perehdyttaminen_ja_tyonopastus  
 

Julkaisemattomat 

Kilpiö, T. Security Specialist. Finavia Oyj. 22.8.2019. Haastattelu. Vantaa. 

Finavian Lupapalvelun edustaja X. Finavia Oyj. 26.8.2019. Haastattelu. Vantaa. 
 
  



 58 
 

 

Kuviot 

Kuvio 1: Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärät vuosina 2008 - 2018 (Finavia 2019d)
 .................................................................................................................... 9 

Kuvio 2: Aineiston analyysin vaiheet (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 12) ............ 14 

Kuvio 3: Jäävuorimalli organisaatiokulttuurista (Schein 1991, 32) .................................. 16 

Kuvio 4: Hyvän turvallisuuskulttuurin ominaispiirteitä (Skybrary 2009)............................ 19 

Kuvio 5: Käyttäytymistieteiden ABC-malli (Geller 1994, 20) ......................................... 21 

Kuvio 6: Poikkeamien ilmoittamatta jättämiseen vaikuttavat syyt (Manser, Pfeiffer & Wehner 
2010, 8) ........................................................................................................ 28 

Kuvio 7: Westrumin turvallisuuskulttuurimalliin perustuva kehittyneempi malli (French & Steel 
2017, 25) ...................................................................................................... 31 

Kuvio 8: Turvallisuuskulttuurin mittaamisen eri osa-alueita (Levä 2003, 57) ..................... 32 

Kuvio 9: Opinnäytetyön prosessin eteneminen ......................................................... 34 

Kuvio 10: Kyselyn vastaajien työtehtävien jakautuminen ............................................ 37 

Kuvio 11: Lentoasema haasteellisena toimintaympäristönä (Kilpiö 2019) ......................... 40 

Kuvio 12: Opinnäytetyön tuloksissa esiintyneet merkittävimmät teemat ......................... 42 

Kuvio 13: Turvallisuuskulttuurin mittaristo ............................................................. 49 

 

Taulukot 

Taulukko 1: Turvallisuuskulttuurin auditoinnin tarkastuslista ....................................... 50 

 

 

  



 59 
 

 

Liitteet 

 

Liite 1: Turvallisuuskulttuurikysely ....................................................................... 60 

Liite 2: Teemahaastattelu .................................................................................. 62 

Liite 3: Turvallisuuskulttuurin vuosikelloesimerkki .................................................... 63 

 
  



 60 
 

 

 

Liite 1: Turvallisuuskulttuurikysely 

 

Turvallisuuskulttuurikysely 
 
Opinnäytetyön tekijät alustavat kyselyn suullisesti ja täsmentävät aihealuetta 
 
Kysely koskettaa security-asioita, ei työturvallisuus- tai pelastusturvallisuusasioita 
 
Väitteiden sulussa olevat asiat ovat avuksi vastaamisessa 
 
Kyselyyn vastataan anonyymisti 
 

1. Työsuhteen kesto 

• Alle 1 vuotta 

• 1 – 5 vuota 

• Yli 6 vuotta 
 

2. Työtehtävä 
 
 

3. Tiedän, mistä saan tietoa lentoaseman turvallisuusasioista (esim. henkilökorttiin, saattamiseen, 
kulunvalvontaan tai turvatarkastukseen liittyviä ohjeita) 

 

• Kyllä 

• En 
 

4. Tiedän, mihin minun pitäisi ilmoittaa huomaamistani turvallisuuspoikkeamista tai -havainnoista 
 

• Kyllä 

• En 
 

5. Ymmärrän, miksi lentoasemalla on tärkeää olla tarkat turvallisuussäännöt (turvallisuuskriittisen 
ympäristön merkitys) 
 

• Kyllä 

• En 
 

6. Koen, että olen saanut tarpeeksi kattavan perehdytyksen lentoaseman turvallisuusasioihin  
 

• Kyllä 

• En 
 

7. Uskallan ilmoittaa turvavalvomoon kaikista pienistäkin havaitsemistani turvallisuuteen liitty-
vistä asioista (tällä tarkoitetaan esimerkiksi epävarmuutta tai jotain muuta syytä, mikä vaikut-
taisi siihen, että ilmoitusta ei tehdä) 
 

• Kyllä 

• En 
 

8. Jatkuva kiire työssäni vaikeuttaa keskittymistä työn turvalliseen suorittamiseen 
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• Kyllä 

• Ei 
 

9. Olen havainnut toimintatapoja, jotka tiedetään lentoaseman turvaohjeiden vastaisiksi, mutta 
niitä käytetään kuitenkin 
 

• Kyllä 

• En 
 

10. Koen jotkut turvallisuuteen liittyvät säännöt turhiksi (esim. turvatarkastukseen, henkilökorttiin, 
kulunvalvottujen ovien valvontaan tai mihin muuhun turvallisuuteen liittyviä sääntöjä)  

 

• Kyllä 

• En 
 

11. Koen, että voin keskustella esimieheni kanssa kaikista turvallisuuteen liittyvistä asioista  
 

• Kyllä 

• En 
 

12. Lentoasemalla panostetaan riittävästi turvallisuuteen 
 

• Kyllä 

• Ei 
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Liite 2: Teemahaastattelu 

Haastattelukysymykset 
 
 
1. Mikä sinun roolisi on yrityksessäsi turvallisuuden suhteen? 

 
2. Tiedätkö mikä on Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuudesta vastaava yksikkö ja mitkä 

sen vastuualueet ovat? Tiedätkö, miten voit ottaa yhteyttä yksikköön?  
  

3. Koetko, että ymmärrät turvallisuuden merkityksen lentoasemalla ja sen, miksi turvallisuus-
säännöt ovat erityisen tärkeitä?  

  
4. Tiedätkö mistä löydät ohjeistukset liittyen lentoaseman security-asioihin? Tiedätkö mistä 

saat tarvittaessa lisätietoja? Onko ohjeet tarpeeksi kattavat, selkeät ja helposti saatavilla?  
  
5. Koetko, että yrityksesi työntekijät (turvallisuusvastaava tai muu henkilöstö) tarvitsisivat li-

säkoulutusta liittyen lentoaseman security-asioihin?  
  
6. Kuka yrityksessänne vastaa henkilöstön perehdytyksestä security-asioihin?  
  
7. Millainen on yrityksenne perehdytys security-asioihin (haluaisitteko Finavialta enemmän 

apua perehdytykseen, materiaalit yms.)? Kuinka kattavasti perehdytyksessä käydään läpi 
turvallisuuden merkitys lentoasemalla?  

  
8. Koetko että yrityksessänne on hyvä turvallisuuskulttuuri (kiinnostus turvallisuuteen, turval-

liset toimintatavat yms.)? Miksi/Miksi ei?  
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Liite 3: Turvallisuuskulttuurin vuosikelloesimerkki 

 


