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TIIVISTELMÄ 

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta niitä silti sattuu. Miksi? Organisaation 

turvallisuuskulttuurin tutkimisella on mahdollista saada vastauksia tähän kysymykseen. Etsimällä syitä 

tapaturmien taustalta organisaatioiden, ryhmien ja ihmisten käyttäytymisestä voidaan ennaltaehkäistä 

onnettomuuksia. Turvallisuuskulttuurista on muodostunut hyödyllinen kehittämisen väline. Se on 

levinnyt laajasti turvallisuuskriittisten alojen käyttöön aiheuttaen laajasti tutkimus- ja kehitysprojekteja 

monella eri alalla. Työturvallisuuden turvallisuuskulttuuri tarkoittaa työturvallisuuden ja 

turvallisuuskulttuurin yhdistelmää. Työturvallisuuden reunaehdot työturvallisuuslaista, organisaation 

tavoista ja määräyksistä kiertyvät ryhmien ja yksilöiden käyttäytymiseen, käsityksiin sekä asenteisiin 

organisaation työturvallisuutta kohtaan. Pyrin tutkimuksellani saamaan selville, mitä kehitettävää Lapin 

rajavartioston työturvallisuuden turvallisuuskulttuurissa on henkilöstön kokemuksien mukaan.  

Tutkimus on suuntaukseltaan laadullinen. Aineisto kerättiin haastattelemalla Lapin rajavartioston 

henkilökuntaa kuudesta eri työyksiköstä. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 10 kappaletta. Aineisto 

analysoitiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä soveltaen ja tuloksia verrattiin VTT:n kolmiulotteiseen 

malliin turvallisuuskulttuurista. Kolmiulotteinen malli turvallisuuskulttuurista toimi 

haastattelukysymysten sekä analyysin pohjana. 

Työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin kehityskohteita löytyi neljä kappaletta. Ensimmäinen 

kehityskohde on tarve työturvallisuuden koulutukselle, jonka avulla osattaisiin arvioida 

työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä paremmin. Toinen kehityskohde on työyksiköistä löytyvät 

työturvallisuuden poikkeamat, jotka ovat jo muuttuneet osaksi normaalia arkea. Kolmas kehityskohde on 

vaikea ennakointi turvallisuuden kipukohtiin, joka johtuu päätoimisen turvallisuusupseerin 

puuttumisesta. Neljäs kehityskohde on ristiriidat organisaatiossa käskettyjen toimintatapojen sekä 

paikallisten rutiinien välillä, tarkoittaen suojavälineiden käyttämättä jättämistä yksittäistapauksissa. 

Toimenpide-ehdotuksena Lapin rajavartioston henkilöstölle tulisi tarjota organisaation puolesta 

työturvallisuuden koulutusta. Koulutuksella lisättäisiin kykyä työturvallisuuden osa-alueiden arviointiin 

ja samalla myös jo tällä hetkellä työn ohessa tapahtuva työturvallisuuden koulutus kehittyisi entisestään. 

Spesifillä työturvallisuuden koulutuksella saataisiin vastattua työturvallisuuden koulutuksen sekä 

normalisoituneiden poikkeamien kehityskohtiin. Kokonaisvaltainen toimenpide-ehdotus ilmenneisiin 

kehityskohteisiin on turvallisuusupseerin nimeäminen Lapin rajavartiostoon. Keskeisinä periaatteina 

Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuudessa on sen perustuminen systemaattiseen riskien 

käsittelyyn, arviointiin sekä seurantaan, jolloin painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa pyrkien 

estämään turvallisuuspoikkeamat etukäteen. Turvallisuusupseerin nimeämisellä vastataan edellä 

mainittuihin Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuuden periaatteisiin sekä tutkimustuloksissa 

esiintyneisiin työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin kehityskohteisiin. Lapin rajavartioston 

työturvallisuuden turvallisuuskulttuuri on tutkimustulosten perusteella hyvällä tasolla ja sitä voitaisiin 

edelleenkin parantaa päätoimisella turvallisuusupseerilla. 
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turvallisuuskulttuuri, työturvallisuus, organisaatiokulttuuri, teorialähtöinen sisällönanalyysi, laadullinen 
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TYÖTURVALLISUUDEN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITYS-

KOHTEET LAPIN RAJAVARTIOSTOSSA 

 

1. JOHDANTO  

Rajavartija hukkui moottorikelkan upottua jäihin Kuusamossa 

(Kaleva Media 2016). 

Merivartioston partiovene upposi juhannuspäivänä, yksi merivartija kuoli 

(Yle 2020). 

Tämän kaltaiset valitettavat onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta niitä silti sattuu. Rajavar-

tiolaitoksessa sattui vuonna 2020 työtapaturmia 320 kappaletta, joiden osalta aiheutui työky-

vyttömyyttä 30 %:lle työtapaturmia kohdanneista henkilöistä (Rajavartiolaitos 2020b, 25). 

Miksi tapaturmia ja onnettomuuksia tapahtuu? Organisaation turvallisuuskulttuurin tutkimi-

sella on mahdollista saada vastauksia tähän kysymykseen. Etsimällä syitä tapaturmien taustal-

ta organisaatioiden, ryhmien ja ihmisten käyttäytymisestä voidaan ennaltaehkäistä onnetto-

muuksia. Ihmisten käyttäytymistä ja asenteita tutkittaessa, tässä tapauksessa työturvallisuuden 

turvallisuuskulttuuria, törmätään vääjäämättä problematiikkaan, johon itsekin törmäsin. Ihmi-

set käsittelevät ja tulkitsevat asioita hyvin eri tavoilla. Miten siis vastata monitulkintaisiin 

asioihin yksiselitteisesti? 

Pyrin tutkimuksellani saamaan selville, mitä kehitettävää Lapin rajavartioston työturvallisuu-

den turvallisuuskulttuurissa on henkilöstön kokemuksien mukaan. Alatutkimuskysymyksillä 

pyrin lisäksi muodostamaan kuvan siitä, mitkä ovat turvallisuuskulttuurin keskeiset määritel-

mät, miten turvallisuuskulttuuri liittyy organisaatiokulttuuriin sekä mitä reunaehtoja lait sekä 

pysyväisasiakirjat asettavat työturvallisuudelle. Tutkielman teoriarungon muodostaa VTT:n 

tutkijoiden Reimanin, Pietikäisen & Oedewaldin luoma kolmiulotteinen malli turvallisuus-

kulttuurista. Turvallisuuskulttuurin teorioita pohjustetaan Scheinin ja Hofsteden organisaa-

tiokulttuurin teorioilla. Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirjoista sekä työturvallisuuslaista 

tarkastellaan reunaehtoja työturvallisuuden turvallisuuskulttuurille Rajavartiolaitoksen kehyk-

sessä. 
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Vastaus aikaisempaan kysymykseen on, että monimutkaista aihetta ei voi eikä kannata yksin-

kertaistaa liikaa. Turvallisuuskulttuurin keskiössä on käsitteestä riippumatta se, että niissä 

korostetaan yksilöiden, ryhmien sekä organisaatioiden käyttäytymistä, käsityksiä ja asenteita 

(Reiman, Pietikäinen & Oedewald 2008, 19). Turvallisuuskulttuurista on muodostunut hyö-

dyllinen kehittämisen väline käytännön kehittämistyössä ja se onkin levinnyt laajasti turvalli-

suuskriittisten alojen käyttöön aiheuttaen laajasti tutkimus- sekä kehitysprojekteja monella eri 

alalla (Reiman ym. 2008, 19). Turvallisuuskulttuuri on organisaatiokulttuurin rajatumpi näkö-

kulma ja tarkastelutapa keskittyen organisaatiokulttuurin turvallisuutta koskeviin tekijöihin, 

jotka vaikuttavat turvallisuuteen positiivisesti taikka negatiivisesti (Reiman ym. 2008, 48). 

Työturvallisuus on lakisääteistä toimintaa, jota ohjaa työturvallisuuslaki tarkoittaen keinojen 

sekä toimintamallien kokonaisuutta suojaten henkilöstöä heihin kohdistuvilta fyysisiltä sekä 

psyykkisiltä vaaratekijöiltä varmistaen samalla hyvinvoinnin työpaikalla (Rajavartiolaitos 

2016, liite 2, 2). Työturvallisuuden turvallisuuskulttuuri tarkoittaa työturvallisuuden ja turval-

lisuuskulttuurin yhdistelmää, jossa työturvallisuuden reunaehdot työturvallisuuslaista, organi-

saation tavoista ja määräyksistä kiertyvät ryhmien ja yksilöiden käyttäytymiseen, käsityksiin 

sekä asenteisiin organisaation työturvallisuutta kohtaan. 

VTT:n kolmiulotteinen malli on luotu pääasiassa ydinvoima-alan sekä terveydenhoitoalan 

tutkimusten pohjalta. Malli tarjosi Lapin rajavartioston turvallisuuskulttuurin tutkimukseen 

hyvän työkalun, sillä sen avulla sain arvokkaita kehityskohteita selville henkilöstön kokemuk-

sista. 

1.1. Tutkimuksen aihe ja päämäärä 

Rajauksien jälkeen tutkielman otsikko on ”Työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin kehitys-

kohteet Lapin rajavartiostossa”. Tutkielmani on rajattu koskemaan organisaatioturvallisuuden 

kymmenestä osa-alueesta ainoastaan työ- ja palvelusturvallisuutta ja sen osalta työturvalli-

suutta. Työturvallisuuden tarkastelua lähestytään turvallisuuskulttuurin näkökulmasta. Tähän 

rajaukseen vaikutti selkeä tutkimuksen tarve työturvallisuuden osa-alueella, sillä aikaisempaa 

tutkimusta juuri turvallisuuskulttuurista Rajavartiolaitoksen kontekstissa ei tällä kyseisellä 

turvallisuuden osa-alueella ole tehty. Tutkimuksen ajallinen rajaus muodostui vuonna 2021 

toteutettuihin haastatteluihin, joista sain sen hetkisen käsityksen työntekijöiden mieltämästä 

työturvallisuuden turvallisuuskulttuurista Lapin rajavartiostossa. 
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Rajavartiolaitoksen organisaation sisällä tiedonhankinta on rajattu Lapin rajavartiostoon ja 

sieltä operatiivisissa työpisteissä sekä esikunnassa työskenteleviin henkilöihin. Rajaaminen 

maarajan hallintoyksikköön on luontevaa, sillä merenkulun ja ilmailun hallintoyksiköiden 

työturvallisuus poikkeaa jo teknisyyden osalta huomattavasti maarajalla tapahtuvasta toimin-

nasta. Lisäksi Lapin rajavartiostosta on helpompaa kartoittaa haastateltavat henkilöt minun 

tuntiessa henkilöstöä. Työn rajaamista yhteen hallintoyksikköön tukee myöskin se, että toi-

mintaympäristöä verrattaessa esimerkiksi Lapin rajavartioston ja Kaakkois-Suomen rajavar-

tioston välillä, ovat ne täysin erilaiset. 

1.2. Tutkimuskysymykset 

Pyrin tutkimuksellani saamaan selville, mitä kehitettävää Lapin rajavartioston työturvallisuu-

den turvallisuuskulttuurissa on henkilöstön kokemuksien mukaan. Alatutkimuskysymyksillä 

pyrin lisäksi muodostamaan kuvan siitä, mitkä ovat turvallisuuskulttuurin keskeiset määritel-

mät, miten turvallisuuskulttuuri liittyy organisaatiokulttuuriin sekä mitä reunaehtoja lait sekä 

pysyväisasiakirjat asettavat työturvallisuudelle. 

Päätutkimuskysymys: 

Mitä kehityskohteita Lapin rajavartioston työturvallisuuden turvallisuuskulttuurissa on? 

Alatutkimuskysymykset: 

Mitkä ovat turvallisuuskulttuurin keskeisimmät määritelmät ja miten ne liittyvät organisaa-

tiokulttuuriin?  

Mitä reunaehtoja työturvallisuuslaki sekä Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirjat asettavat työ-

turvallisuudelle ja miten ne vaikuttavat työturvallisuuden turvallisuuskulttuuriin? 
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1.3. Tutkielman teoreettinen tausta 

Tutkielman tavoitteena on etsiä työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin kehityskohteita Lapin 

rajavartiostossa, joten teoria muodostetaan avaamalla keskeisimmät määritelmät turvallisuus-

kulttuurista kotimaisten alan pioneerien Reimanin, Pietikäisen & Oedewaldin (Reiman ym. 

2008) tutkimuksien kautta sekä perehdytään organisaatiokulttuuriin, joka on merkittävässä 

roolissa turvallisuuskulttuurin tutkimuskentässä. Kulttuurin tutkimusta lähestytään organisaa-

tiokulttuuria tutkineiden Scheinin (Schein 1987; Schein 2001) sekä Hofsteden, Hofsteden & 

Minkovin (Hofstede 2001; Hofstede, Hofstede & Minkov 2010) kulttuuriteorioiden pohjalta. 

Työturvallisuuden reunaehtoja sekä niiden vaikutusta turvallisuuskulttuurin lähestytään tar-

kastelemalla lakipohjaa sekä Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirjoja (Finlex 2002; Rajavartio-

laitos 2016; Rajavartiolaitos 2018). 

 

Kuvio 1. Viitekehys. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostui haastatteluista, joissa kehityskohteita etsittiin 

henkilöstön kokemuksia analysoimalla. Turvallisuuskulttuurin teoriapohjaa käytettiin haastat-

telukysymysten ja analyysin pohjana. 
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1.4. Aiempi tutkimus aihepiiriin liittyen 

Turvallisuuskulttuuria sekä organisaatiokulttuuria on tutkittu todella laajasti ja pitkään, niin 

yksityisellä, kuin julkisellakin sektorilla ympäri maailman. Keskityin keskeisen teoriapohjan 

luomiseen perehtymällä turvallisuuskulttuurin määritelmiin sekä tarkastelemalla niiden suh-

detta organisaatiokulttuurin teorioihin sekä tutustumalla Rajavartiolaitoksen sekä muiden tur-

vallisuusviranomaisten tekemiin tutkimuksiin turvallisuuskulttuurin aihepiirissä. Tämän luvun 

tarkoituksena onkin käydä läpi keskeisimmät aihepiiriin liittyvät tutkimustyöt Rajavartiolai-

toksessa sekä Puolustusvoimissa. 

Useasti viitattuna opinnäytteenä turvallisuuden kontekstissa on Tom Hanénin (2005) diplomi-

työ ”Turvallisuusjohtaminen ja rajavartiolaitos- Yksittäisten onnettomuuksien tutkinnasta 

strategisten häiriöiden hallintaan”, jossa hän tutki turvallisuusjohtamisen käsitettä bibliometri-

sella analyysillä. Tutkimuksessaan Hanén tuli siihen tulokseen, että turvallisuusjohtamisen 

käsite kytkeytyy muuhun organisaation johtamistoimintaan ja tulisikin puhua turvallisuuskult-

tuurista turvallisuusjohtamisena. Turvallisuuskulttuurin havaittiin olevan keskeisin turvalli-

suusjohtamiseen vaikuttava osa-alue sekä liikkeelle paneva voima, joka lisäksi toimii välinee-

nä ja perustana kaikkien muiden osa-alueiden kehittämisessä. Jatkotutkimustarpeeksi Hanén 

mainitsi turvallisuuskulttuurin tutkimisen tarkemmin ja tutkimuskentän tarkastelu osoittaa 

tarpeen olevan edelleen olemassa, sillä sitä ei vieläkään ole Rajavartiolaitoksen kontekstissa 

tarkemmin tutkittu työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin osalta. 

Rajavartiolaitoksen tutkielman turvallisuuskulttuurin aihepiiristä on tehnyt Ahvonen (2008), 

joka on tutkinut turvallisuuskulttuuria käsitteenä esiupseerikurssin 60 opinnäytetyössään 

”Turvallisuuskulttuuri käsitteenä”. Ahvonen tutki lähinnä mistä itse käsite muodostuu ja sen 

ymmärtämisen tukea johtamiseen ja päätöksentekoon. Ahvosen mukaan yksilölliset riskikäsi-

tykset ovat turvallisuuskulttuurin ytimessä ja sen perusteella muodostetaan käsitys turvallises-

ta ja turvattomasta toiminnasta. Tietynlainen toimintatapa liittyen turvallisuusasioihin on hä-

nen mukaansa turvallisuuskulttuuria. 

Voutilainen (2015) on pro gradu -tutkielmassaan ”Organisaatiokulttuuri Lieksan rajavartio-

asemalla ja Niiralan rajatarkastusasemalla” tutkinut organisaatiokulttuuria kyselyillä sekä 

teemahaastatteluilla. Johtopäätöksinä kirjoittaja toteaa kulttuurierojen liittyvän pääsääntöisesti 

erilaisiin työtehtäviin työyksiköiden välillä molempien työpisteiden henkilöstön arvojen olles-

sa kuitenkin saman suuntaisia sekä Rajavartiolaitoksen strategisia arvoja mukailevia. Kirjoit-

taja mainitsee jatkotutkimustarpeena laajemman kulttuurin tutkimuksen lisäksi työyksiköiden 

kulttuurien alla olevien osakulttuurien tutkimista.  
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Stenberg (2017) on tutkinut turvallisuuskulttuuria Puolustusvoimien ja sieltä Maanpuolustus-

korkeakoulun viitekehyksessä omassa diplomityössään. Tutkimusmenetelminä Stenberg on 

käyttänyt kyselyä, jossa kohderyhmänä oli palkattu henkilökunta sekä perus- ja jatko-opintoja 

suorittavat opiskelijat. Tutkimus on laadultaan määrällinen ja kyselyn tuloksia hän analysoi 

tilastollisilla menetelmillä, joista keskeisimpinä johtopäätöksinä Stenberg totesi Maanpuolus-

tuskorkeakoulun turvallisuuskulttuurin olevan yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Suurimmat erot 

vastaajien kesken muodostuivat sotilaiden ja siviilien välille. Sotilaat suhtautuivat turvalli-

suuskulttuurin muuttujiin positiivisemmin jokaisella mitatulla osa-alueella, kuin siviilit. Li-

säksi sotilaiden ja siviilien välille muodostuneet erilliset turvallisuuden osakulttuurit voivat 

olla haitallista turvallisuuden laaja-alaisemman tarkastelun kannalta. Vaaratilanteiden rapor-

tointikulttuuri havaittiin alhaiseksi ja onnettomuuksia raportoitiinkin enemmän kuin vaarati-

lanteita ja tämä oli myös selkeä kehityskohde. 

Laineen (2017) tekemä pro gradu -tutkielma ”Turvallisuus – kulttuurillinen ja kokemukselli-

nen näkökulma” käsittelee turvallisuuskulttuuriin liittyviä kokemuksia Puolustusvoimista 

Kaartin jääkärirykmentistä henkilökunnan kokemana. Laineen tutkimusote on laadullinen ja 

hän keräsi materiaalin haastattelemalla eri työyksiköiden henkilökuntaa strukturoidulla haas-

tattelulla. Hänen mukaansa turvallisuuskulttuuri on näkyvältä osaltaan turvallisuusohjeita ja 

suojavälineitä sekä tämän lisäksi arvoja, asenteita sekä epävirallisia normeja koskien turvallis-

ta käyttäytymistä ja turvallisuutta. Haastattelujen perusteella perusyksiköissä korostuivat rea-

listiset asenteet riskejä kohtaan, kiinnostus onnettomuuksiin johtaneisiin syihin sekä halu op-

pia niistä. Perusyksiköiden yläpuolella hierarkiassa oleville johtajille kommunikoiminen oli 

kouluttajien mukaan haastavaa ja virkatien koettiin olevan paras tie. Läheltä piti -tilanteiden 

raportointiin käytössä ollutta järjestelmää ei käytetty, koska virheitä ei seurausten pelossa 

haluttu tuoda esille. 

1.5. Tutkielman keskeiset käsitteet 

Työ- ja palvelusturvallisuus: 

 

Työ- ja palvelusturvallisuus käsitetään kokonaisuutena olosuhteina ja tekijöinä, 

jotka vaikuttavat organisaation henkilöstön ja tilapäisten työntekijöiden, ura-

koitsijana toimivan henkilöstön, vierailijoiden tai kenen tahansa henkilön hyvin-

vointiin työpaikalla. Työ- ja palvelusturvallisuutta voidaan arvioida vaarojen 

tunnistamisen ja niiden aiheuttaman riskin perusteella. 

(Rajavartiolaitos 2016, liite 2, 2.) 
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Työturvallisuus: 

 

Työturvallisuudella tarkoitetaan lakisääteisiä työturvallisuuslain (738/2002) 

mukaisia niiden keinojen ja toimintamallien kokonaisuutta, jolla suojataan hen-

kilöitä heihin kohdistuvilta työstä, palveluksesta ja toimintaympäristöstä aiheu-

tuvilta fyysisiltä ja psyykkisiltä vaaratekijöiltä, sekä varmistutaan heidän hyvin-

voinnistaan työpaikalla. 

(Rajavartiolaitos 2016, liite 2, 2.) 

 

Palvelusturvallisuus: 

 

Palvelusturvallisuudella tarkoitetaan työturvallisuuslain (738/2002) 6 §:ssä 

määritellyssä sotilaallinen harjoituksessa tai koulutuksessa sovellettavien keino-

jen ja toimintamallien kokonaisuutta, jolla suojataan henkilöitä heidän henkeen 

tai terveyteen kohdistuvilta vaaratekijöiltä. Palvelusturvallisuutta ohjataan Puo-

lustusvoimien varomääräyksillä.  

(Rajavartiolaitos 2016, liite 2, 2.) 

 

Lapin rajavartiosto: 

Lapin rajavartiosto on yksi Rajavartiolaitoksen kahdeksasta hallintoyksiköstä (Rajavartiolai-

tos 2022a). Lapin rajavartiosto on pohjoisin sekä pinta-alaltaan suurin Rajavartiolaitoksen 

hallintoyksiköistä. Valtakunnanrajaa on valvottavana 1608 kilometriä, joka jakautuu 380 ki-

lometriin Venäjän vastaista rajaa, 736 kilometriin Norjan ja 488 kilometriin Ruotsin vastaista 

rajaa. Rajaturvallisuuden ylläpito alueellaan on Lapin rajavartioston vastuulla sisältäen rajojen 

valvonnan, rajatarkastuksien, rikostorjunnan sekä kansainvälisen yhteistyön ydintoimintoja. 

Organisaatio koostuu Rovaniemellä sijaitsevasta esikunnasta, neljästä rajavartioasemasta, 

kahdesta rajatarkastusasemasta sekä Ivalon rajajääkärikomppaniasta. (Rajavartiolaitos 2022b.) 

Tutkielman keskeiset teoriaosuuteen liittyvät määritelmät (turvallisuuskulttuuri ja organisaa-

tiokulttuuri) käsitellään omissa luvuissaan. 
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1.6. Kulttuurin tutkimisen etiikka 

Kulttuurin tutkijan velvoitteista Schein mainitsee, että käsiteltäessä kulttuurin pintatason ilmi-

öitä, kuten artefakteja ja julkisesti ilmaistuja arvoja, riittää organisaation henkilöiden hyväk-

syntä tutkimuksen tekemiseen. Mentäessä kohti syvempiä kulttuurin tasoja perusoletuksiin 

saakka ja tutkittaessa niiden malleja, siirtyy vastuu tutkijalle, sillä tutkittavat eivät tiedä mihin 

ovat ryhtymässä. Näin ollen kulttuurin tutkijan tulee olla täysin selvillä tutkimuksen mahdol-

lisista seurannaisvaikutuksista ja ne tulisikin selvittää tutkittavien kanssa täysin ennen havait-

semiensa asioiden julkistamista. (Schein 1987, 152.) Tutkielman kulttuurista syvyyttä on vai-

kea arvioida, mutta uskon päässeeni tulosten perusteella hieman pintaa syvemmälle, mutta en 

kuitenkaan syvimpiin kerroksiin saakka. 

Kulttuurin tutkimisen ja interventioiden eettiset ongelmat Schein jakaa kolmeen ryhmään, 

joista ensimmäinen on se, että kulttuurin arvioinnin tulos voi olla virheellinen; perusoletuk-

sien analyysi on virheellinen taikka se, miten nämä oletukset sopivat malliin ja käsiteperus-

taan ovat virheellisiä (Schein 1987, 149–151). Toisena ongelmana Schein mainitsee sen, ettei 

organisaatio ole valmis saamaan palautetta kulttuuristaan eivätkä siihen kuuluvat henkilöt ole 

valmiita hyväksymään esille tulleita asioita. Mikäli organisaation henkilöt eivät tunne tarvetta 

muuttua ja samalla tunne oloaan psyykkisesti tarpeeksi turvalliseksi tarkastelemaan saatua 

tietoa, eivät he mahdollisesti pysty ottamaan vastaan tutkimuksen paljastavia totuuksia. Tähän 

liittyy suurempi riski siitä, että henkilöt saavat liian nopeasti käsityksen organisaationsa kult-

tuurista ja lähtevät sen perusteella automaattisesti ja harkitsematta muuttamaan toimintaansa. 

(Schein 1987, 149–151.) Kolmanneksi kohdaksi kirjoittaja mainitsee organisaatiokulttuurin 

paljastamisen saattavan tehdä organisaation haavoittuvaksi, kun sen omanaan pitämät tiedot 

tulevat kulttuurin analysoinnin perusteella tietoon organisaation ulkopuolelle. Haavoittuvuus 

kattaa myös epätarkkojen tietojen aiheuttamat mahdolliset vaikutukset rekrytointiin, asiakkai-

siin sekä sidosryhmiin. (Schein 1987, 149–151.) 

Ensimmäisen Scheinin mainitseman kulttuurin tutkimuksen eettisen ongelman olen tiedosta-

nut ja omat käsitykseni turvallisuuskulttuurista vaikuttavat haastattelukysymysten asetteluun 

sekä analysointiin ja sen kautta koko työn lopputuloksiin. Tätä eettistä ongelmaa pyrin vähen-

tämään sillä, että ennen suorittamaani tiedonkeruuta käytin haastattelukysymykseni ohjaajil-

lani kommentoitavana. Lisäksi haastattelukysymysten ja analyysin pohjautuessa teoriaan, 

vähentää se oman subjektiivisen näkemyksen vaikutuksia.  
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Toiseen ongelmaan liittyen yksittäisen opiskelijan tekemä opinnäytetyö ei aiheuta koko orga-

nisaation laajuista liikehdintää eikä edes pienen osan liikehdintää, sillä tähän astisen työurani 

havaintojen mukaan esimiesasemassa olevat henkilötkään harvoin lukevat tieteellisiä julkaisu-

ja organisaatiota kehittääkseen. Saamillani havainnoilla voi toisaalta olla merkittävää hyötyä 

tulevissa esimiestehtävissä itselleni Lapin rajavartiostossa, jolloin pystyn tiettyjä kulttuurilli-

sia tekijöitä ymmärtämällä ymmärtämään myös niihin liittyviä lieveilmiöitä ja mahdollisesti 

vaikuttamaan niihin. Kolmanteen ongelmaan liittyen turvallisuuskulttuurin tutkiminen ei tässä 

tapauksessa aiheuttanut isojen haavoittuvuuksien esille tulemista, enkä usko myöskään aiheu-

tuvaan minkäänlaista rekrytointihaittaa, sillä tulokset ovat paikallisia eivätkä koske koko Ra-

javartiolaitosta. 
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2. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Tutkimuksen metodologialla tarkoitetaan tutkimuksessani Siréniä & Pekkarista (2017, 1–2) 

mukaillen ”…tieteenfilosofisten perusteiden, teoriapohjan, aineistonhankintamenetelmän ja 

tutkimusaineiston analyysimenetelmän (tutkimusmetodi) muodostamaa kokonaisuutta”, teo-

riapohjan ollessa kuitenkin eroteltuna omaksi kappaleekseen. Tutkimukseni on suuntauksel-

taan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja siinä pyritään tutkimaan kohdetta mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti samalla kuvaten todellista elämää (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2005, 152). Luonteeltaan se on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineisto kootaan 

luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa käyttäen ihmistä tiedonkeruun välineenä (Hirsjärvi ym. 

2005, 155). Kulttuurin tutkimiseen laadullisen tutkimuksen menetelmät ovat varsin hyviä ja 

niitä tulisikin käyttää laajasti kuten myös Alasuutari (2014, 25) totesi. Tiedonintressini kuuluu 

aristoteeliseen tutkimusperinteeseen, jolla tarkoitetaan laadullista sekä syvempään ymmärtä-

miseen pyrkivää raportointia suosivaa tutkimusperinnettä (Sirén & Pekkarinen 2017, 5). 

2.1. Tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Metatasolla tieteenfilosofialla tarkoitetaan ”viisauden rakastamista”, jolla viitataan olemassa-

olon sekä tieteellisesti tuotetun tiedon luonteen epistemologiseen ja ontologiseen pohdintaan. 

Epistemologia vastaa kysymykseen ”miten tutkimuskohteestani on saatavissa tietoa?”. Onto-

logia vastaa kysymykseen ”miten tutkimuskohteeni on?”. (Sirén & Pekkarinen 2017, 3.) Ole-

massaolomme perustuu objektiivisiin taikka subjektiivisiin käsityksiin totuudesta ja objektii-

visuutta on kutsuttu realistiseksi ontologiaksi ja subjektiivisuutta sosiaaliseksi ontologiaksi 

(Sirén & Pekkarinen 2017, 3; Sirén 2009, 19). Realistinen ontologia tarkoittaa maailman ole-

van todellinen, mutta tämä käsitys on suhteellinen, sillä maailma on riippumaton ihmisen tie-

doista sekä havainnoista. Sosiaalisella ontologialla haetaankin vastauksia sille, että maailma 

on oikeasti todellinen ja sitä jäsennetäänkin sosiaalisten ja kulttuuristen elementtien kautta. 

(Sirén 2009, 19.) Sirén & Pekkarinen (2017, 3) kiteyttävät realistisen ontologian tarkoittavan 

todellisuuden olevan ihmisen tulkinnoista vapaa sekä todellisuuskäsityksen vaikutuspiirin 

ulkopuolella, kun taas sosiaalisessa ontologiassa sosiaaliset ilmiöt ovat ihmisten konstruoimia 

kokonaisuuksia sisältäen useita yhtäaikaisia todellisuuden käsityksiä. 
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Tutkimukseni noudattelee sosiaalista ontologiaa, sillä omat näkemykseni sekä kokemukseni 

työuraltani vaikuttavat koko tutkimusprosessiin hyvin subjektiivisesti, alkaen metodologisista 

valinnoista päättyen aineiston analysointiin sekä johtopäätöksiin. Pyrin kuitenkin lisäämään 

objektiivisuutta ohjaajieni kautta, jotka kykenevät näkemään aihepiirin organisaatioon kuulu-

mattoman henkilön näkökulmasta ja näin ollen pystyn saamaan myös realistisen ontologian 

piirteitä tutkimukseni tieteenfilosofisiin perusteisiin. Sosiaalinen ontologia on kuitenkin kes-

kiössä, sillä turvallisuuskulttuuri on hyvin subjektiivisesti koettu aihepiiri eikä täsmälleen 

samanlaisia vastauksia löytynyt vastaajien keskuudesta. Samassa organisaatiossa pitkään 

työskennelleet henkilöt ovat polarisoituneet tiettyyn suuntaan ajatusmaailmaltaan, mutta juuri 

tästä syystä en rajannut suorittamiani haastatteluja tiettyyn henkilöstöryhmään, vaan pelkäs-

tään asettamaan tietyn minimi työkokemuksen sekä kartoittamaan tietoarvoltaan hyviä haasta-

teltavia eri työpisteistä. Monen eri työyksikön ihmisten subjektiivisia näkemyksiä vertaillessa 

kykenin löytämään yhdistäviä tekijöitä sekä eroja ja kaikkien haastattelujen tuotettua täysin 

erilaista tietoa, oli sekin merkittävä havainto. 

Sirénin (2009, 23) mukaan ontologiaa ja epistemologiaa ei välttämättä pystytä kokonaan erot-

tamaan toisistaan, sillä toisella on aina piileviä tulkintoja taikka näennäistietoa maailmasta 

taikka nähdystä todellisuudesta. Voidaankin kiistellä vaikuttavatko yksilön elämänkokemuk-

set tietoisella taikka tiedostamattomalla tasolla siihen, miten yksilö kokee tai haluaa kokea 

maailman (Sirén 2009, 23). Epistemologisia päävaihtoehtoja on neljä ja ne ovat pragmatismi, 

tulkinnallisuus, realismi sekä positivismi (Sirén & Pekkarinen 2017, 4). Tutkielmani episte-

mologisena suuntauksena on tulkinnallisuus eli epistemologinen relativismi, jossa sosiaalisten 

ilmiöiden nähdään koostuvan subjektiivisista käsityksistä (Sirén & Pekkarinen 2017, 4). Tut-

kijan tulee ymmärtää erot ihmisten välillä roolissamme sosiaalisina toimijoina ja tämä tekee-

kin empaattisen eron verrattuna esineiden ja materian tutkimiseen. Merkittävänä tekijänä tul-

kinnalliselle filosofialle on tutkijan tarve saavuttaa empaattinen asetelma, jossa täytyy uppou-

tua tutkittavan kohteen sosiaaliseen elämään ja nähdä maailma heidän näkökulmastaan. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2012, 137.) 

2.2. Tutkimusprosessin kuvaus 

Pro gradu -aiheeni valintaan vaikuttivat mielenkiinto organisaatioturvallisuuden kehittämiseen 

sekä positiiviset kokemukset turvallisuuden parissa työskentelystä työurani ajalta. Kulttuuri 

on myös äärimmäisen monimutkainen asia ja siksi se antoi myös haastetta tutkielman tekemi-

seen. Olen päässyt työskentelemään hyvin rajallisella organisaatioturvallisuuden kentällä, 

jolloin näin oivallisen tilaisuuden kehittää tietämystäni tästä osa-alueesta. 
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Totesin aikaisessa vaiheessa valittuani aiheen, että koko Rajavartiolaitoksen organisaatiotur-

vallisuuden tutkiminen on todella laaja kokonaisuus ja kysyinkin toiselta ohjaajaltani, näkikö 

hän jonkin aihealueen olevan tutkimuksen tarpeessa. Päädyin valitsemaan työ- ja palvelustur-

vallisuuden ohjaajan myötävaikutuksella ja rajasin vielä tutkimuksen koskemaan pelkkää työ-

turvallisuutta, sillä palvelusturvallisuutta ohjaa eri normit sekä varomääräykset ja tämä olisi 

tehnyt aiheen käsittelystä sekavan. Lapin rajavartioston valitsin tutkimuksen kohderyhmäksi, 

sillä tunnen sieltä paljon henkilöstöä ja se teki haastattelujen järjestelemisestä sekä haastatel-

tavien valitsemisesta helpompaa.  

Näkökulmaksi valitsin työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin tutkimisen, sillä siitä oli Raja-

vartiolaitoksessa vähäinen määrä tutkimuksia ja turvallisuuskulttuurin tutkimista ehdotettiin 

myös Tom Hanénin diplomityössä (2005). Turvallisuuskulttuuria tutkiakseen havaitsin, että 

oli tarpeen perehtyä organisaatiokulttuuriin ja ottaa organisaatiokulttuurin teoriat osaksi tut-

kielmaani ja valitsinkin Scheinin sekä Hofsteden organisaatiokulttuurin teoriat. Pääpaino teo-

riapohjassa oli kuitenkin turvallisuuskulttuurissa, josta merkittävimmässä roolissa olivat Rei-

man, Pietikäinen ja Oedewald (2008) turvallisuuskulttuurin teoria. Yhdessä organisaatio- sekä 

turvallisuuskulttuurin teoriat vastaavat ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen. Näin tarpeel-

liseksi kuvata myös työturvallisuuden Rajavartiolaitoksessa sekä sen liittymäpinnat turvalli-

suuskulttuuriin ja tarkastelinkin Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirjoja turvallisuuskulttuurin 

lasien läpi katsottuna. Työturvallisuuden tarkastelu turvallisuuskulttuurin näkökulmasta vasta-

si toiseen alatutkimuskysymykseen. Kahdella alatutkimuskysymyksellä luotiin pohja päätut-

kimuskysymykselle, jolla selvitin kehityskohteita Lapin rajavartioston työturvallisuuden tur-

vallisuuskulttuurista henkilöstön kokemuksien perusteella. 

Henkilöstön haastattelu oli tämän tutkielman aineiston hankintaan onnistunut valinta ja sain-

kin sen avulla huomattavan määrän laadukasta aineistoa. Keskeisin oivallus prosessin alussa 

oli ymmärtää teoriapohjan merkitys ja sen hallitseminen, ennen kuin oli mahdollista muodos-

taa aineiston hankintaan käytetyt haastattelukysymykset, joka omalta osaltani johti laadukkaa-

seen aineistoon. Koehaastattelun järjestäminen on ehdottoman suositeltavaa ja sainkin siitä 

arvokasta palautetta sekä itsevarmuutta haastattelemiseen, jolloin ensimmäinen oikea haastat-

telu menikin erittäin hyvin. 
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Teorialähtöinen sisällönanalyysi oli erittäin toimiva tutkimusaineiston analysointiin tämän 

tutkielman osalta. Teorialähtöisyydellä sain raamit pitää laajan tutkimusaineiston hallinnassa 

ja pystyin loogisesti analysoimaan tutkimusaineiston ja onnistuin löytämään oleelliset kehi-

tyskohteet. Merkillepantavaa on myös se, että kehityskohteita oli vähän, josta voidaan tutki-

musaineiston muihin havaintoihin yhdistettynä todeta työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin 

olevan hyvällä tasolla. 

Tutkimusprosessi on jatkunut 2020 alkuvuoden aihealueen valinnasta saakka. Loin itselleni 

aikataulun tehdä tutkielman eri vaiheita tiettyihin aikamääreisiin mennessä ja pysyinkin niissä 

erittäin hyvin. Ajankäytössä onnistuminen konkretisoitui vuoden 2022 alkuun, jolloin sain 

aineistot litteroitua sekä siirrettyä ne analyysirunkoon, jolloin tutkimuksen loppuun saattami-

seen jäi useita kuukausia aikaa. Aktiivinen kommunikointi sekä ohjaajatapaamiset koko pro-

sessin ajan ovat antaneet arvokasta tukea tehdä tutkielmaa ja ilman tuota tukea lopputulos 

olisi varmasti ollut hyvin erilainen. 

2.3. Aineiston keruu 

Päädyin valitsemaan tiedonhankintametodiksi henkilöiden haastattelemisen, sillä olin käyttä-

nyt kandidaatin tutkielmassa haastattelua aikaisemmin ja totesin sen olleen hyvä ja myös so-

pivan kulttuurin tutkimiseen pro gradu -tutkielmani osalta. Haastattelun käyttäminen oli myös 

ilmeinen turvallisuuskulttuurin luonteesta johtuen, sillä keskiössä on ihmisten kokemukset 

osana kulttuuria. Huomasin haastatteluja pitäessäni ihmisten tulkitsevan käsitteitä ja asioita 

hyvin eri tavoilla, jolloin pystyin korjaamaan käsitteitä teoriapohjan mukaiseksi jo haastatte-

lun aikana. Alustava ajatus oli pitää kaikki haastattelut etäyhteydellä koronavirustilanteesta 

johtuen, mutta tautitilanne parani syksyllä 2021 ja pystyin pitämään viisi haastattelua kasvo-

tusten Rovaniemellä. En huomannut tutkimusaineistossa suurta eroa etätoteutettujen ja kasvo-

tusten toteutettujen välillä. Ainoa ero oli haastattelutekniikassa ja opinkin nopeasti kärsivälli-

syyttä antaen henkilöille aikaa miettiä rauhassa vastauksiaan. Toteutin kaikki haastattelut ai-

kavälillä syyskuusta joulukuuhun vuonna 2021.  

Uskon Lapin rajavartioston organisaatioon kuuluneena ja sen tuntevana henkilönä päässeeni 

hieman syvemmille kulttuurin tasoille haastattelemalla, kuin pelkästään ulkopuolinen tutkija 

olisi päässyt ymmärtäen kuitenkin tutkimuseettiset ongelmat omasta subjektiivisesta näke-

myksestä organisaation turvallisuusasioihin. Toisaalta Schein (2001, 10) toteaa, että suurin 

osa siitä mitä tutkija haluaa tietää, on piilotettuna jopa organisaation jäseniltä itseltään, jolloin 

voin olla sokea organisaation turvallisuuskulttuurille kuuluttuani itse sen vaikutuspiiriin. 



14 
 

Reimanin ym. (2008, 32) mukaan turvallisuuskulttuuria on arvioitu haastattelujen avulla, mut-

ta haastattelut vievät esimerkiksi kyselyihin verrattuna enemmän aikaa henkilöä kohden ja 

siitä syystä myös kohdistuu suppeampaan joukkoon haastateltavia. Haastattelujen kohdenta-

minen ja haastateltavien valinta on keskeisessä roolissa luotettavuuden ja informatiivisuuden 

osalta suppeasta kohdejoukosta johtuen ja haastattelijan henkilökohtainen ammattitaito koros-

tuukin haastatteluja käytettäessä turvallisuuskulttuurin arviointiin (Reiman ym. 2008, 32). 

Haastattelut voidaan toteuttaa kirjoittajien mukaan kahdella erilaisella lähestymistavalla, jois-

ta ensimmäisessä haastateltavaa pyydetään esittämään asiat siten, että kontekstista tietämä-

tönkin pystyy ymmärtämään taikka toisena tapana kysyä työhön liittyviä sisällöllisiä kysy-

myksiä. Toisessa tavassa korostuu haastattelijan oma ymmärrys kontekstista sekä kyky erotel-

la teoreettisia ilmiöitä informantin kertomista konkreettisista työn kuvauksista. (Reiman ym. 

2008, 32–33.) Käytin edellä mainittua toista tapaa, jossa kysymykset olivat hyvinkin tarkkoja 

työn sisältöön liittyviä. Käyttämääni tapaa auttoi oma tuntemus organisaatiosta sekä turvalli-

suuskulttuurin teoriapohjasta, jolloin kykenin saamaan juuri sellaista tietoa, kuin olin tavoitel-

lut. 

Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, johon oli yhdistettynä puolistrukturoidun haastattelun 

elementtejä. Teemat muodostin, kuten Hirsjärvi & Hurme (2001, 66) totesivat teemojen mää-

rittelystä: ”Tutkittavat ilmiöt ja niitä kuvaavat peruskäsitteet hahmottuvat perehdyttäessä teo-

riaan ja tutkimustietoon”, joskin olin jo luonut kaikki kysymykset ja järjestin ne teemojen 

mukaisesti. Teemoja tuettiin Sanna Rikalan (2013) väitöskirjassaan käyttämällä tyylillä lisätä 

teemoihin alakysymyksiä. Teemat käytännössä auttoivat jäsentämään haastattelukysymysten 

runkoa järkevämmäksi. Puolistrukturoidulla tarkoitetaan tässä tapauksessa valmiita kysymyk-

siä, joihin haastateltava saa vastata kuten haluaa ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. Hyväri-

nen (2017, 23) toteaakin, että tärkeintä ei ole oman haastattelustrategian nimeäminen, vaan 

sen kuvaaminen selkeästi.  

Reimanin ym. (2008, 33) mukaan haastattelujen strukturoinnin aste voi vaihdella, jolloin voi-

daan edetä tiukan ennakkosuunnitelman mukaisesti valmiiden kysymysten ja vastausvaihtoeh-

tojen mukaisesti haastattelun erotessa vain vähän kyselystä, taikka sitten edetä teemarungon 

pohjalta avoimempana haastatteluna. Tyypillisimpänä muotona haastatteluissa turvallisuus-

kulttuuria tutkittaessa on kuitenkin puolistrukturoitu haastattelu ennakkoon määritellyillä pää-

kysymyksillä, joita haastattelija tukee tarkentavilla kysymyksillä informantin vastausten pe-

rusteella (Reiman ym. 2008, 33). Omat haastattelukysymykseni muistuttivatkin enemmän 

kyselyä, joskin pystyin haluamiani kysymyksiä täydentämään haastattelujen aikana. 
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Mietin pitkään, miten muodostaisin haastattelukysymykset ja sain ajatuksen haastattelukysy-

mysten muodostamisesta kirjoittaessani turvallisuuskulttuurin teoriakappaletta hyvän turvalli-

suuskulttuurin tunnusmerkeistä (kappale 3.6). Päätin käyttää VTT:n kolmiulotteista mallia 

runkona, jonka pohjalta olin jo luonut hyvän turvallisuuskulttuurin tunnusmerkit ja sainkin 

muodostettua laajan haastattelukysymysten aihion. Tämä aihio muodosti myöhemmin teo-

rialähtöisessä sisällönanalyysissa käytetyn analyysirungon (Liite 1). Ohjaajani antoivat pa-

lautetta haastattelukysymyksistä ja muokkasin päällekkäisyyksiä sekä sisältöä ja lopuksi jäi 

jäljelle 84 haastattelukysymystä. Sain lisää palautetta ja totesimme yhdessä ohjaajien kanssa 

kysymysrungon olevan todella raskas ilman teemoja sekä kysymysten järjestyksen olevan 

epälooginen. Vastasin tähän ongelmaan luomalla viisi teemaa sekä järjestämällä kaikki kysy-

mykset uudestaan näiden teemojen mukaisesti (Liite 2), jolloin haastatteluista tuli loogisem-

pia ja teemojen vaihtuessa oli mahdollista pitää taukoja. Pidin toiselle ohjaajalle koehaastatte-

lun, jonka perusteella muokkasin vielä haastattelukysymyksiä ja poistin päällekkäisyyksiä. 

Haastateltavien valinta tapahtui siten, että Lapin rajavartioston henkilöstötoimiala käski työ-

yksiköiden nimetä alkuperäisen tutkimuslupahakemuksen mukaisen määrän henkilöitä haasta-

teltaviksi työyksiköistä, eli kuusi henkilöä. Laajensin alkuperäisen tutkimuslupahakemuksen 

kuuden henkilön haastattelumäärää kymmenellä, jonka jälkeen pohdimme henkilöstötoimis-

ton kanssa lisää hyvän informaatioarvon tuottavia henkilöitä sekä kysyin myös osasta työyk-

siköitä sopivia henkilöitä haastatteluun. Lopulliseksi määräksi muodostui 12 henkilöä, joista 

kahta en koskaan tavoittanut ja päätin toteuttaa haastattelut kymmenellä henkilöllä. Tärkeänä 

henkilöiden valinnassa pidin sitä, että he ovat halukkaita haastatteluun, eivät ole kaikkein hil-

jaisimpia henkilöitä sekä omaavat vähintään yhden vuoden työkokemuksen omassa työpis-

teessään. Toteutin kaikki haastattelut samalla kysymysrungolla, jonka lähetin henkilöille etu-

käteen perehdyttäväksi. Haastatteluista viisi toteutin kasvotusten Lapin rajavartioston esikun-

nassa ja viisi etäyhteyksillä. Etäyhteyksiin käytin neljässä haastattelussa Skype -ohjelmaa ja 

yhdessä matkapuhelinta. Tallensin kaikki haastattelut Skype-ohjelmalla kannettavalle tietoko-

neelle äänitiedostoiksi.  

Haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi sanasanaisesti. Käytin litte-

roinnissa VLC-mediasoitinta, jolla hidastin puheen nopeutta sekä pystyin tarvittaessa kelaa-

maan eteen- ja taakse päin. Kirjoitin jokaisesta litteroinnista oman Word-tiedoston, joiden 

sisällön siirsin analyysia varten Excel-laskentaohjelman koonnostaulukkoon. 
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Haastatteluista kertynyt materiaali on anonymisoitu siten, että haastatteluissa olleita henkilöitä 

ei pysty päättelemään. Anonymisointiin pääsin sillä, että en käyttänyt henkilöistä keräämiäni 

tietoja missään kohtaa tutkielmaa. En myöskään käsitellyt analyysivaiheessa tekstiä henkilöi-

den nimillä, jotta ne eivät vahingossa päätyisi tuloksiin. Muutin litteroidusta tekstistä myös 

erikoiset sanonnat ja sanamuodot yleisemmiksi, jolloin niistäkään ei pysty tulkitsemaan hen-

kilöitä. Litteroitujen tekstien murretta en alkanut muuttamaan, sillä kaikki haastateltavat olivat 

pohjoisesta. 

2.4. Aineiston analyysi 

Valitsin tutkielmaani teorialähtöisen sisällönanalyysin haastatteluaineiston analysointiin. Teo-

rialähtöinen sisällönanalyysi on luonnontieteellisen tutkimuksen analyysimalli, joka nojaa 

johonkin tiettyyn teoriaan, malliin taikka auktoriteetin ajatteluun. Tutkittava ilmiö määritel-

lään jonkin tunnetun mukaisesti ja aineiston analyysia ohjaa aikaisemman tiedon pohjalta luo-

tu valmis kehys, jolloin useimmiten tarkoituksena on aikaisemman tiedon testaaminen uudes-

sa kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 97.) Päättelyn logiikasta puhuttaessa teorialähtöi-

nen analyysi yhdistetään usein deduktiiviseen päättelyyn, johon kuuluu ajatus yleisestä yksi-

tyiseen (Tuomi & Sarajärvi 2013, 98). Yleisestä yksityiseen tarkoittaa analyysin kategorioi-

den määrittelemistä aikaisemman tiedon perusteella, jolloin analyysia ohjaa aikaisemman 

tiedon perusteella muodostettu valmis teoria (Tuomi & Sarajärvi 2013, 115). Tutkielmassani 

tutkimusaineiston koko oli huomattava, enkä näin ollen voi yksiselitteisesti todeta käyttäneeni 

pelkästään deduktiivista päättelyä. 

Haastattelukysymysten alkuperäinen runko (Liite 1) muodosti analyysikehyksen Excel-

laskentaohjelmassa, johon litteroinnin jälkeen siirsin aineiston käytetystä haastattelurungosta 

takaisin. Luin aineiston läpi useita kertoja lisäten kommentteja ja havaintoja taulukkoon. So-

velsin Tuomen & Sarajärven (2013, 116) mallia teorialähtöisestä sisällönanalyysistä siten, että 

käytin Reimanin ym. (2008) kolmiulotteisen mallin alaulottuvuuksia suoraan yläluokkina 

haastattelukysymyksille. Käytin lisäksi Tuomen & Sarajärven (2013, 118) teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin mallista yhdistävää luokkaa tukemaan teorialähtöisen analyysin mallia. Pel-

kistin kaikkien haastateltavien kommentit ja muodostin niistä alaluokat, jonka jälkeen muo-

dostin yhdistäviä luokkia. En sekoittanut tutkimusaineiston sisältöä kokonaan keskenään ana-

lyysissä, vaan pitäydyin valmiissa yläluokissa analysoiden niitä omina soluinaan. Laskin mää-

rällisesti vastaukset kuhunkin yhdistävään luokkaan, joiden perusteella kykenin yleistämään 

kehityskohteita sekä eroja vastausten välillä. Peilasin turvallisuuskulttuurin teoriapohjaan sel-

keitä yhteneväisyyksiä sekä eroja tutkimusaineistosta. Teoriapohjaan sidotun analyysirungon 

käyttö oli perusteltua, sillä tutkimusaineistoa kertyi paljon ja sitä olisi vapaammalla sisäl-

lönanalyysin käytöllä ollut vaikeampi hallita. 
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3. ORGANISAATIOKULTTUURI 

Kulttuurilla on merkitystä, koska se on vahva, piilevä ja usein tiedostamaton sarja voi-

mia, jotka määrittävät sekä yksilö- että ryhmäkäyttäytymistämme, käsitystapojamme, 

ajatusmallejamme ja arvojamme  

(Schein 2001, 29). 

 

Tarkastelen tutkielmassani turvallisuuskulttuuria osana organisaatiokulttuuria ja sen turvalli-

suuteen liittyviä puolia mukaillen turvallisuuskulttuurin tutkijoiden (Reiman ym. 2008, 20) 

näkemystä kaikkiin organisaatioihin muodostuvasta jonkin tasoisesta ja vaihtelevasta turvalli-

suuskulttuurista osana organisaatiokulttuuria. Turvallisuuskulttuurin ja organisaatiokulttuurin 

välisen voimakkaan yhteyden ansiosta on syytä aloittaa tarkastelemalla mitä organisaatiokult-

tuurilla tarkoitetaan. Organisaatiokulttuurilla, kuten ei myöskään turvallisuuskulttuurilla ole 

olemassa yhtenäistä laajasti hyväksyttyä määritelmää (Reiman ym. 2008, 10). Organisaa-

tiokulttuurilla on erityisesti merkitystä, koska kulttuuriset elementit määrittävät toimintatapo-

ja, päämääriä sekä strategiaa (Schein 2001, 29). 

Kuuluisimpia organisaatiokulttuurin teorioita on amerikkalaisen Edgar H. Scheinin teoria, 

jossa hänen mukaansa kulttuuri tulisi rajata koskemaan ”perusoletusten ja uskomusten kaik-

kein syvintä, tiedostamatonta tasoa, joka on yhteinen jonkun organisaation jäsenille ja joka 

määrää organisaation näkemyksen itsestään ja ympäristöstään perusluonteisella, ’itsestäänsel-

vällä‘ tavalla” (Schein 1987, 24). Toisena teoreetikkona tarkastelen Geert H. Hofsteden kult-

tuuriteoriaa, jossa hän näkee kulttuurin kollektiivisena mielen ohjelmointina, joka erottelee eri 

ryhmien henkilöt toisten ryhmien henkilöistä (Hofstede, 2001, 9; Hofstede ym. 2010, 6). 

Hofstede (2001, 391) erottelee kansalliset kulttuurit ja organisaatiokulttuurit toisistaan mutta 

sanoo niiden täydentävän toisiaan.  
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Kuvio 2. Kulttuurin tasot Scheinin ja Hofsteden mallien mukaisesti tutkijan koostamana 

(Schein 1987, 32; Hofstede 2001, 11). 

Organisaatiolla voidaan olettaa olevan oma kaiken kattava kulttuurinsa, mikäli sen historia on 

yhteinen, merkittävä ja riittävän pitkä. Lisäksi voidaan olettaa olevan yksikkökohtaisia kult-

tuureita, joita voivat esimerkiksi olla ”liikkeenjohdon kulttuuri, toimintokohtaisten yksiköiden 

tehtäväperustaisia kulttuureja, maantieteelliseen etäisyyteen perustuvia ryhmäkulttuureja, yh-

teiseen hierarkkiseen kokemukseen perustuvia työläiskulttuureita…” (Schein 1987, 25, 59.) 

Schein (1987, 55–56) toteaakin, että ryhmissä fyysinen läheisyys, koettu samanlainen kohtalo, 

ammattiryhmä sekä yhteiset työkokemukset muodostavat ryhmälle kulttuurin, johon sisältyy 

tarve säilyttää identiteettinsä ja tätä identiteettiä pyritään säilyttämään vertaamalla omaa ryh-

mää muihin ryhmiin sekä vastakkainasettelulla toisten ryhmien kanssa. Osakulttuurit vaikut-

tavat myös Scheinin (1987, 57) mukaan oleellisesti ryhmien väliseen viestintään, kuten tehot-

tomat kokoukset sekä viestin perille menemisen vaikeus henkilökohtaisissa suoritusarvioin-

neissa, jotka johtuvat ennemminkin henkilöiden kuulumisesta eri kulttuuriyksiköihin, kuin 

heidän olemiseen persoonallisilta ominaisuuksiltaan epäsopivia keskenään. 
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Organisaatiokulttuuri on Hofsteden mukaan kollektiivista mielen ohjelmointia, joka erottelee 

eri organisaatioiden jäsenet toisten organisaatioiden jäsenistä. Kansallisen kulttuurin ja orga-

nisaatiokulttuurin Hofstede erottaa toisistaan kaukaisiksi, mutta toisiaan täydentäviksi ja or-

ganisaatiokulttuurit keskittyvät itse organisaatioon olettaen kansallisen kulttuuriympäristön 

muuttumattomaksi. (Hofstede 2001, 391.) Hofsteden kulttuurin tasojen (Kuvio 2) painotukset 

eroavat merkittävästi kahdessa vertailemassaan tutkimuksessa1 kansallisten kulttuurien ja 

organisaatiokulttuurien eroista. IBM suorittamassa tutkimuksessa kansallisista kulttuureista 

tutkijat havaitsivat merkittäviä eroja arvoissa, mutta yhtäläisyyksiä käytänteissä vertailtaessa 

eri maiden samoissa työtehtävissä työskenteleviä ihmisiä, kun taas IRIC -projektissa havait-

tiin merkittäviä eroja käytänteissä ja erot arvoissa olivat pieniä. (Hofstede 2001, 393–394.) 

Näihin eroihin johtaviksi syiksi todettiin arvojen muodostuvan noin kymmeneen ikävuoteen 

mennessä perheen ja ympäristön vaikutuksesta, kun taas organisaatioiden käytänteet opitaan 

sosiaalisen prosessin tuloksena työpaikalla vasta aikuisiällä arvojen ollessa jo vakiintuneita 

(Hofstede 2001, 394; Hofstede ym. 2010, 9–10). IRIC -projektissa suoritetun tutkimuksen 

perusteella voidaankin sanoa, että jaetut näkemykset päivittäisistä käytänteistä ovat organisaa-

tiokulttuurin keskiössä (Hofstede 2001, 394). 

3.1. Scheinin kulttuuriteoria 

Scheinin mukaan kulttuuri on ryhmän omaisuutta ja kulttuuria alkaa muodostua kaikkialla, 

missä ryhmällä on yhteisiä kokemuksia (Schein 2001, 28; Schein 1987, 25). Tärkeät ryhmän 

kokemukset, jotka ovat syntyneet ryhmän ratkaistessa ulkoisia ja sisäisiä ongelmiaan voidaan 

olettaa muodostaneen ryhmälle ajan kuluessa yhteisen näkemyksen ympäröivästä maailmasta 

sekä ryhmän paikasta osana sitä. Yhteisiä kokemuksia pitää kertyä riittävästi yhteisen näke-

myksen muodostumiseksi ja sen pitää olla riittävän pitkään toiminut, muuttunut itsestäänsel-

vyydeksi sekä lisäksi siirtynyt tiedostamattomalle tasolle. Kulttuuri on löydettävissä vain, jos 

on olemassa määriteltäviä ryhmiä omaten oman merkittävän historiansa ja näin ollen kulttuuri 

on ”ryhmäkokemuksen opittua tulosta”. (Schein 1987, 25.)  

Schein (1987, 26) tiivistää kulttuurin tarkoittavan: 

 

…perusoletusten mallia, jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt 

oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen 

liittyviä ongelmiaan. Tämä malli on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pi-

tää perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana 

tapana havaita, ajatella ja tuntea. 

 

                                                           
1 Hofstede vertaili The IRIC Organizational Culture Research Project suorittamaa tutkimusta organi-
saatiokulttuurista IBM:n suorittamaan tutkimukseen kansallisesta kulttuurista (Hofstede 2001, 393). 
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Schein ei kuitenkaan sisällytä tähän käyttämäänsä määritelmään tietoisia käyttäytymismalleja, 

sillä hän uskoo niiden määräytyvän kulttuuriin sisältyvien edellytysten sekä ulkoisen ympäris-

tön tilannetekijöiden perusteella ja saattaa siten heijastella yhtä lailla ympäristönsä kuin kult-

tuurinsa vaikutusta. Säännönmukaista käyttäytymistä havainnoidessa ei voi olla varma, onko 

kyseessä kulttuurillinen artefakti vai jotakin muuta, jolloin ainoa keino on pyrkiä syvemmille 

kulttuurin tasoille sen selvittämiseksi. (Schein 1987, 26–27.) 

Scheinin (1987, 32) mukaiset kulttuurin ”osatekijät” on jaettu kolmelle tasolle, joita ovat arfe-

faktit ja luomukset, arvot sekä perusoletukset. Artefaktit ja luomukset muodostuvat ihmisten 

rakentamasta fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Arvot kuvaavat ihmisen ajatuksia, kuin-

ka hänen mielestään asioiden tulisi olla ja niitä verrataan siihen, miten ne sillä hetkellä ovat. 

Perusoletukset ovat jatkuvasti toimivaksi koettujen käytäntöjen muuttumista itsestäänselvyyk-

siksi. (Schein 1987, 32–35.)  

Artefakteja on Scheinin mukaan nähtävissä ainakin puhuttu ja kirjoitettu kieli, ryhmän työn 

tulos, taiteelliset luomukset sekä ryhmän jäsenten havaittavissa oleva käyttäytyminen. Arte-

fakteista tekee vaikean sen määritelmä, sillä niitä syntyy ryhmän elinkaaren aikana ja ne ovat 

tutkijalle vaikeasti luokiteltavissa sekä lisäksi niitä on kyllä helppo havainnoida, mutta niiden 

merkitysten ymmärtäminen keskinäisten suhteiden ja syvempien rakenteiden heijastelusta on 

vaikeaa. (Schein 1987, 32–33.) Artefaktien tasolla kulttuuri on hyvin selvä ja sillä on välitön 

emotionaalinen vaikutus ulkopuoliseen tarkastelijaan, mutta tosiasiassa ei voi tietää, miksi 

jäsenet organisaatiossa käyttäytyvät kyseisellä tavalla taikka miksi organisaatio on rakentunut 

semmoiseksi kuin se on. Näin ollen pelkästään liikkumalla organisaation vaikutusalueella ja 

havainnoimalla ei voi viime kädessä tehdä tulkintoja, mitä tapahtuu, vaan täytyisi keskustella 

organisaation jäsenten kanssa sekä kysellä heidän tuntemistaan ja havaitsemistaan asioista. 

(Schein 2001, 31–32.) 

Arvot ovat eräässä mielessä alun perin joltakin henkilöltä peräisin ja ne kertovatkin miten 

asioiden ”tulisi olla”, vastakohtana sille, miten ne oikeasti ovat. Ryhmän kohdatessa ja ratko-

essaan ongelmia sekä etenkin niissä onnistuessaan, muuttaa se heidän kuvaansa todellisesta ja 

oikeasta. Ratkaisujen onnistuessa ja niiden onnistuminen on yhdessä havainnoitu, kokee arvo 

vähittäisen kognitiivisen muodonmuutoksen uskomukseksi ja lopulta oletukseksi vain, jos sen 

havaitaan jatkossakin toimivan ja antavan oikean kuvan todellisuudesta. Schein tiivistää ar-

voista seuraavaa: ”Arvojen muuttuessa itsestäänselvyyksiksi niistä tulee vähitellen uskomuk-

sia ja oletuksia ja ne siirtyvät pois tietoiselta tasolta, kuten alitajuisiksi ja automaattisiksi 

muodostuneet tavat.” Fyysisellä ja sosiaalisella paikkansapitävyydellä luotettavasti ryhmän 

ongelmanratkaisuun perustana arvot muuttuvat oletuksiksi. (Schein 1987, 33–34.) 
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Yhteisen oppimisprosessin tuloksena yhdessä opitut arvot, uskomukset ja oletukset muuttuvat 

jatkuvan organisaation menestyksen myötä itsestäänselvyyksiksi (Schein 2001, 35). Perusole-

tukset muodostuvat siis ratkaistaessa ongelmia jatkuvasti toimivalla menetelmällä ja siitä 

muodostuu itsestäänselvyys. Arvon tai tunteen tukemasta hypoteesista alkaa vähitellen tulla 

todellisuutta. Nämä perusoletukset ovat muuttuneet niin pitkälle itsestäänselvyyksiksi, että 

jonkin yksikön osalta kulttuurissa ei ole juuri vaihtelua. Mikäli ryhmä on jonkin perusoletta-

muksen takana, on mikä tahansa tämän vastainen käyttäytyminen nähty käsittämättömänä. 

Esimerkkinä kapitalistisessa maassa nähtäisiin tuotteiden myyminen tappiolla käsittämättö-

mänä. Perusoletukset ovat näin ollen vastaansanomattomia ja kiistattomia. (Schein 1987, 35–

36.) 

3.2. Hofsteden kulttuuriteoria 

Hofstede lähtee jäsentelemään kulttuuria mielen ohjelmoinnin kautta, joka on jakautunut kol-

melle tasolle: yksilöllinen, kollektiivinen sekä universaali. Mielen ohjelmoinnilla tarkoitetaan 

jokaisen yksilön uniikkeja ominaisuuksia, jotka ovat osittain jaettu muiden kanssa. Vähiten 

uniikki taso on universaali, sillä se on jaettu melkein koko ihmiskunnan kesken tarkoittaen 

ihmiskehon biologista ”käyttöjärjestelmää”, mutta sisältäen skaalan ilmaistavaa käyttäytymis-

tä, kuten naurua, surua ja aggressiota. Seuraava, eli kollektiivinen taso on jaettu joidenkin, 

muttei kaikkien ihmisten kanssa; ihmisten on normaalia kuulua johonkin joukkoon taikka 

kategoriaan, joka kuitenkin eroaa muiden ihmisten vastaavista. Hofsteden mukaan koko sub-

jektiivinen kulttuurinäkemys kuuluu kollektiiviselle tasolle sisältäen esimerkiksi kielen, jolla 

ilmaistaan itseä, kunnioituksen vanhempia ihmisiä kohtaan, henkilökohtaisen fyysisen etäi-

syyden sekä tavat, jolla hahmotamme yleisiä arkisia ihmisten aktiviteetteja. Yksilöllinen taso 

on kaikkein uniikein eikä kahta ihmistä ole ohjelmoitu täysin samalla tavalla. Tämä taso sisäl-

tää yksilöllistä käyttäytymistä, joka poikkeaa samaan kollektiivisen ryhmään kuuluvien kes-

ken, mutta näiden kahden tason väliin kirjoittajan mukaan on hankalaa vetää tarkkaa viivaa, 

sillä yksilöllistä käyttäytymistä voi olla vaikeaa erottaa ryhmän käyttäytymisestä. (Hofstede 

2001, 2.) Universaali ja yksilöllinen taso ovat näistä kolmesta enimmäkseen perinnöllisiä ja 

kollektiivinen taso enimmäkseen opittu vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin (Hofstede 2001, 

2–3). 

Kulttuuri on ihmisen kollektiivisuudelle sama kuin persoonallisuus yksilölle, jolloin sitä voi-

taisiin kuvailla kokoelmaksi interaktiivisia piirteitä, jotka vaikuttavat ihmisryhmän vasteeseen 

ympäristöönsä. Kulttuuri määrittelee ryhmän ainutlaatuisuuden samalla tavalla kuin persoo-

nallisuus määrittelee yksilön ainutlaatuisuuden. Kulttuurillisia piirteitä voidaan joissakin ta-

pauksissa mitata persoonallisuuskokeilla näiden kahden limittyessä. (Hofstede 2001, 10.) 
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Hofsteden (2001, 10; Hofstede ym. 2010, 8) mukaan kulttuurin tasot ovat jaettu neljälle eri 

tasolle ja niitä ovat symbolit, sankarit, rituaalit ja arvot sekä lisäksi käytännöt leikkaavat kol-

me ulointa kehää sisälle päin mentäessä (Kuvio 2). Symboleilla tarkoitetaan esimerkiksi pu-

huttua kieltä, sankareilla vaikkapa omia vanhempiamme ja rituaaleilla vaikkapa vessakäyttäy-

tymistä, kun taas arvot omaksutaan syntymästä noin 10-12 vuotiaaksi ja ne ovatkin syvällä 

alitajunnassa (Hofstede ym. 2010, 8–11). Uloimpia kehiä leikkaavat käytänteet ovat organi-

saation ulkopuoliselle tarkkailijalle näkyviä, mutta kuitenkin niiden kulttuurisen merkityksen 

ymmärtää vain kyseiseen organisaatioon kuuluva henkilö (Hofstede ym. 2010, 9). 

Sipulimallin keskellä on arvot, jotka yksinkertaistettuna tarkoittavat Hofsteden (2001, 5) mu-

kaan selkeää taipumusta suosia jotakin asiantilaa toisten sijaan. Arvot ovat näkymättömiä, 

kunnes käyttäytyminen todistaa niiden olemassa olon, mutta kulttuuri julistaa itseään myös 

näkyvissä elementeissä (Hofstede 2001, 10). Arvot ovat kaksisuuntaisia ja niillä on positiivi-

nen ja negatiivinen suuntaus esimerkkeinä hyvä vastaan paha, puhdas vastaan siisti ja vaaral-

linen vastaan turvallinen. Arvojen ohjelmoiduttua aikaisessa vaiheessa ihmisen elämää, eivät 

ne ole aina rationaalisia, vaikka henkilö itse niin luulisikin. Arvot määrittävät henkilölle sub-

jektiivisen näkökulman sille, mikä on rationaalista. Ihmisen arvot ovat keskinäisessä vuoro-

vaikutuksessa ja muodostavat arvojärjestelmiä sekä hierarkioita muodostaen näin ollen ristirii-

taisia tilanteita arvojen suhteen, kuten vapaus ja tasapuolisuus. Nämä arvojen ristiriidat ai-

heuttavat epävarmuutta sosiaalisissa järjestelmissä, sillä tapahtumat jollakin elämän osa-

alueella voivat aktivoida piileviä arvoja. Ne voivat vaikuttaa käyttäytymiseen jollakin toisella 

osa-alueella aiheuttaen näkökulman muutoksen, joka sekoittaa henkilön oman arvojärjestyk-

sen. (Hofstede 2001, 6.) Arvojen mittaaminen on hankalaa, sillä selkeitä oikeita työkaluja sen 

mittaamiseen ei ole olemassa ja nekin kuvastavat tekijöidensä subjektiivista näkemystä sekä 

tulkintoja arvoista. Arvoja voidaan yrittää päätellä uskomuksista, asenteista sekä persoonalli-

suudesta, mutta niiden tulkinta riippuu tarkastelijasta ja esimerkiksi kahden eri maan tulokset 

eivät korreloi keskenään tehden vaikeaksi universaalit tulkinnat. (Hofstede 2001, 7.) 

Arvoista seuraava taso kohti sipulimallin pintaa ovat rituaalit. Rituaalit ovat kollektiivisia 

aktiviteettejä, jotka ovat käytännössä tarpeettomia saavuttaakseen tietyn lopputuloksen, mutta 

ovat kulttuurisesti katsottuna sosiaalinen välttämättömyys sitoen yksilön kollektiivisuuden 

normeihin. Rituaaleista tyypillisiä esimerkkejä ovat toisten ihmisten tervehtiminen ja kunni-

oittaminen, jotka ovat sosiaalisia ja uskonnollisia seremonioita. Toisena esimerkkinä ovat 

poliittiset- ja liikekokoukset rituaalisina tarkoituksina, jotka ovat järjestettynä näennäisistä 

rationaalisista syistä mutta kuitenkin perimmäisenä tarkoituksena vakuutella johtajia asemas-

taan. (Hofstede 2001, 10.) 
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Rituaaleista seuraava kerros on sankarit, jotka voivat olla eläviä, edesmenneitä, kuvitteellisia 

taikka todellisia, omaten kuitenkin kulttuurissa arvostettuja luonteenpiirteitä ja näin ollen toi-

mivat malleina käyttäytymiselle. Digitalisaation aikakautena ulkoinen olemus on muuttunut 

tärkeämmäksi sankarien valinnassa kuin entisaikaan. (Hofstede 2001, 10.) 

Uloimpana ja pinnallisimpana kerroksena ovat symbolit. Symboleita muodostuu helposti ja 

niitä kopioidaan jatkuvasti toisista kulttuurisista ryhmistä. Esimerkkejä symboleista ovat sanat 

sekä jargoni, eleet, kuvat, pukeutuminen ja ulkonäkö, liput sekä muut statussymbolit. Myös 

jotkin esineet voidaan nähdä symboleina, mutta niiden todellisen merkityksen ymmärtävät 

vain kyseisen kulttuurin vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt. (Hofstede 2001, 10.) 

Ulointa kolmea näistä tasoista; rituaalit, sankarit sekä symbolit leikkaavat käytänteet. Sellaisi-

naan käytänteet ovat nähtävissä ulkoiselle tarkkailijalle, mutta niiden kulttuurinen merkitys on 

näkymätön ja vain kulttuurin vaikutuspiirissä olevat ihmiset pystyvät tulkitsemaan niitä ja 

tietävät niiden todellisen tarkoituksen. (Hofstede 2001, 10.) 
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4. TURVALLISUUSKULTTUURI 

Hale & Hovden (1998) tekivät turvallisuuden tutkimuksen kentästä laajan tutkimuksen, jonka 

perusteella Reiman & Oedewald (2008, 17) totesivat turvallisuuskulttuurin käsitteen määri-

telmän olevan epäselvä ja se on määritelty monella eri tavalla. Käsitettä määriteltäessä on 

käytetty lähes samaa, useista eri lähteistä lainattua tai koottua yleistä turvallisuuskulttuurin 

määritelmää, mutta yhteistä kuitenkin on näkemys kulttuurista monitasoisena ilmiönä (Vilp-

pula & Ruuhilehto 2000, 16). Lähtökohtaisesti turvallisuuskulttuurin käsitteeseen liittyy ole-

tus jostakin ideaalitilasta, jota kohti organisaation tulisi pyrkiä sekä ajatus siitä, että kulttuuria 

voidaan manipuloida ja muuttaa ainakin jossakin määrin (Reiman ym. 2008, 23). Turvalli-

suuskulttuuri on organisaatiokulttuurin rajatumpi näkökulma ja tarkastelutapa keskittyen or-

ganisaatiokulttuurin turvallisuutta koskeviin tekijöihin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen posi-

tiivisesti taikka negatiivisesti (Reiman ym. 2008, 48). 

Turvallisuuskulttuurin käsite sai alkunsa 1980-luvulla Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuu-

den tutkinnan raportissa, jossa sitä käytettiin havainnollistamaan sitä, että onnettomuudet ei-

vät johdu pelkästään yksittäisen ihmisen tekemistä inhimillisistä virheistä taikka teknisistä 

vioista (Reiman ym. 2008, 18; IAEA 1991). Raportin mukaan kaikkien turvallisuuskriittisten 

organisaatioiden tulisi kehittää itselleen turvallisuuskulttuuri ennaltaehkäisemään inhimillisiä 

virheitä sekä hyötymään ihmisen toiminnan positiivisista puolista. Yhteisesti määriteltyjen 

toimintatapojen lisäksi näiden toimintatapojen tulisi olla yhteneväisiä turvallisuuskulttuurin 

kanssa. (IAEA 1991, 3.) Käsitteen avulla haluttiin tuoda esille organisaation, johtamisen sekä 

sosiaalisten tekijöiden voivan vaikuttaa onnettomuuksien syntymiseen (Reiman & Oedewald 

2008, 61). Kansainvälinen atomienergia IAEA:n ydinturvallisuusryhmä INSAG määritteli 

raportissaan ydinvoima-alalle turvallisuuskulttuuri -käsitteen seuraavasti: ”Turvallisuuskult-

tuuri muodostuu organisaation sekä yksittäisten ihmisten piirteistä ja asenteista, joiden tulok-

sena ydinvoimalaitosten turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkeytensä edellyt-

tämän huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä” (Oedewald & Reiman 2006, 27–28; 

Reiman ym. 2008, 18; IAEA 1991, 1).  

HSE (1997, 16) on määritellyt Oedewaldin & Reimanin (2006, 28) suomentamana turvalli-

suuskulttuurin seuraavalla tavalla: 

 

Organisaation turvallisuuskulttuuri on yksilön ja ryhmän arvojen, asenteiden, 

käsitysten, kompetenssien ja käyttäytymistapojen tuote, joka määrittelee organi-

saation turvallisuusjohtamisen tyylin ja tason sekä sitoutumisen siihen. Positii-

visen turvallisuuskulttuurin omaavien organisaatioiden piirteitä ovat keskinäi-

selle luottamukselle perustuva kommunikaatio, jaettu käsitys turvallisuuden tär-

keydestä ja luottamus ennakoivien toimenpiteiden tehokkuuteen. 
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Rajavartiolaitos mainitsee turvallisuuskulttuurin perustuvan pohjimmiltaan kaikkien virka-

miesten henkilökohtaiseen asenteeseen, ammattitaitoon, motivaatioon sekä sitoutumiseen Ra-

javartiolaitokseen hallintoyksiköiden johdon toimiessa esimerkkinä (Rajavartiolaitos 2016, 

liite 2, 2). Vilppula & Ruuhilehto (2000, 15) kiteyttävät turvallisuuskulttuurin seuraavasti: 

 

Yksinkertaisimmillaan turvallisuuskulttuuri on määritelty ”tavaksi, jolla teemme 

asiat täällä” tai ”meidän tavaksemme toimia turvallisuusasioissa”. Kun on ha-

luttu korostaa yhteistä sitoutumista ja yhteisesti jaettuja arvoja, määritelmään 

on lisätty tapa nähdä asiat, asennoituminen: ”meidän tapamme suhtautua tur-

vallisuusasioihin ja toimia niissä”. 

 

Riippumatta turvallisuuskulttuuri -käsitteen määrittelijästä, yhteistä kaikille määritelmille on 

se, että niissä korostetaan yksilöiden, ryhmien sekä organisaatioiden käyttäytymistä, käsityk-

siä ja asenteita. Määritelmät kuvaavat turvallisuuskulttuurin piirteitä, mutta eivät kuitenkaan 

sen kohdetta taikka olemusta ja näin ollen jää epäselväksi yksilöiden ja ryhmien käyttäytymi-

sen, käsityksien sekä asenteiden välinen suhde. Epäselväksi jää myös se, miten turvallisuus-

kulttuuri muodostuu ja muuttuu, mihin käsitykset ja asenteet kohdistuvat sekä minkälaisia 

organisatorisia prosesseja ja käytänteitä nämä asenteet edellyttävät. (Reiman ym. 2008, 18.) 

Käsitteen määrittelemisen epäselvyyksistä huolimatta on turvallisuuskulttuurista kuitenkin 

muodostunut hyödyllinen kehittämisen väline käytännön kehittämistyössä ja se onkin levinnyt 

laajasti turvallisuuskriittisten alojen käyttöön aiheuttaen laajasti tutkimus- ja kehitysprojekteja 

monella eri alalla. Ydinvoima-ala aloitti ensimmäisenä turvallisuuskulttuurin vaatimisen tek-

nisen käyttökuntoisuuden lisäksi ja se on vähitellen levinnyt myös muille turvallisuuskriittisil-

le aloille. (Reiman ym. 2008, 19.) 

4.1. Miten turvallisuuskulttuuri liittyy organisaatiokulttuuriin? 

Turvallisuuskulttuurin monitulkintaisen käsitteen selkiyttämiseksi Reimanin ym. (2008, 19–

20) mukaan tulisi tuoda esille kaksi taustaoletusta, jotka erottavat turvallisuuskulttuurin tutki-

joita keskenään. Ensimmäisessä taustaoletuksessa kysytään, että onko kaikilla organisaatioilla 

turvallisuuskulttuuri vaiko pelkästään niillä organisaatioilla, jotka korostavat turvallisuutta. 

Toisessa taustaoletuksessa kysytään sitä, miten turvallisuuskulttuurin nähdään suhteutuvan 

organisaatiokulttuuriin taikka organisaatioon yleisesti. (Reiman ym. 2008, 19–20.) 
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Ensimmäisen taustaoletuksen kannattajat jaetaan heihin, jotka samaistavat turvallisuuskulttuu-

rin organisaatiokulttuuriin, jossa turvallisuus korostuu taikka heihin, jotka pitävät turvalli-

suuskulttuuria itsenäisenä tekijänä muodostuen organisaation muiden tekijöiden tuloksena. 

Tämän taustaoletuksen kannalla olevat tutkijat eivät käytä yleensä organisaatiokulttuuri-

termiä, vaan tarkastelevat turvallisuuden kannalta merkittäviä organisatorisia tekijöitä. Toisen 

taustaoletuksen kannattajat jaetaan heihin, jotka pitävät turvallisuuskulttuuria itsenäisenä il-

miönä eri tekijöiden vaikutuksen alaisena esimerkiksi johtaminen, töiden resursointi ja osaa-

minen taikka heihin, jotka pitävät turvallisuuskulttuuria organisaatiokulttuurin kanssa vahvas-

sa vuorovaikutuksessa olevana ilmiönä. Toista taustaoletusta suosivat tutkijat katsovat, että 

organisaatioita voidaan tarkastella itsessään kulttuurina muodostaen rajoituksia ja mahdolli-

suuksia turvallisuuskulttuurille. (Reiman ym. 2008, 19–20.) 

Oma näkemykseni mukailee toista taustaoletusta ja näenkin turvallisuuskulttuurin olevan osa 

organisaatiokulttuuria ja leikkaavan läpi koko Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuuden 

kentän vaikuttaen kokonaisvaltaisesti kaikkeen turvallisuustoimintaan. Voin samaistua Rei-

manin ym. (2008, 20) näkemykseen, jossa turvallisuuskulttuuri nähdään osana organisaa-

tiokulttuuria sen ollessa kulttuurin turvallisuuteen liittyviä puolia ja että jokaisessa organisaa-

tiossa voisi ajatella muodostuvan voimakkuudeltaan ja tasoltaan vaihteleva turvallisuuskult-

tuuri osana organisaatiokulttuuria. 

Toinen turvallisuuskulttuurin lähikäsite organisaatiokulttuurin lisäksi on turvallisuusilmapiiri, 

jota on käytetty vaihtelevasti turvallisuuskulttuurin käsitteen kanssa turvallisuuskulttuuritut-

kimuksissa. Näistä käsitteistä turvallisuusilmapiiri on vanhempi ja se syntyikin organisaatio-

tutkimuksessa ennen 1980-lukua organisaatioilmapiiri -käsitteen pohjalta. (Reiman ym. 2008, 

23.) Turvallisuusilmapiirin käsitettä käytti ensimmäisenä Zohar (1980), jonka kirjoitukseen 

viitaten Reiman ym. (2008, 23) kertovat käsitteen tarkoittavan summaa, joka muodostuu työn-

tekijöiden turvallisuusnäkemyksistä vaikuttaen turvallisuuskäyttäytymiseen. Zoharin (1980) 

mukaan turvallisuusilmapiiri oli erityinen tyyppi organisaatioilmapiiriä, jonka avulla pystyt-

tiin erottelemaan matalan ja korkean onnettomuustason organisaatiot toisistaan (Zohar 1980, 

Reimanin ym. 2008, 23 mukaan). Reimanin ym. (2008, 23–24) mukaan turvallisuuskulttuurin 

ja turvallisuusilmapiirin tutkimus on tiukasti yhteen kietoutunutta ja he käsittelevätkin näitä 

kahta tutkimusperinnettä yhtenäisenä jatkumona viitaten tutkimuskohteeseen käsitteellä tur-

vallisuuskulttuuri. 
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4.2. VTT:n kolmiulotteinen malli turvallisuuskulttuurista 

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tutkijat Reiman, Pietikäinen & Oedewald (2008) loivat 

teoksessaan Turvallisuuskulttuuri – teoria ja arviointi kolmitasoisen mallin turvallisuuskult-

tuurin ulottuvuuksista, jossa tavanomaisen organisatoristen ulottuvuuksien lisäksi tuodaan 

esille psykologinen ulottuvuus ja sosiaalisten prosessien taso. Heidän (Reiman ym. 2008, 50) 

mukaan turvallisuuskulttuuri -ilmiötä kokonaisuudessaan ei pystytä hahmottamaan pelkästään 

tarkastelemalla organisatorisia puolia turvallisuuskulttuurista. Vaikka malli onkin luotu pää-

asiassa ydinvoima-alan sekä terveydenhoitoalan tutkimusten pohjalta, tarjosi se Lapin rajavar-

tioston turvallisuuskulttuurin tutkimukseen hyvän työkalun aihepiirin teemoittelemiseksi ja 

luomaan pohjan suoritettaville haastatteluille sekä aineiston analyysille. 

 

Kuvio 3. Turvallisuuskulttuurin kolme ulottuvuutta (Reiman ym. 2008, 50). 

Reimanin ym. (2008, 50) malli turvallisuuskulttuurin kolmesta ulottuvuudesta koostuu or-

ganisatorisista ulottuvuuksista, sosiaalisista prosesseista sekä psykologisista ulottuvuuksista. 

Organisatorisilla ulottuvuuksilla tarkoitetaan organisaation rakenteellisia sekä sisäiseen yh-

teistoimintaan liittyviä tekijöitä (Reiman ym. 2008, 51). Psykologisilla ulottuvuuksilla tarkoi-

tetaan organisaation henkilöstön subjektiivisia kokemuksia sekä käsityksiä työstään sekä sii-

hen liittyvistä riskeistä ja vaaroista. Sosiaalisilla prosesseilla tarkoitetaan sosiaalisia meka-

nismeja, joiden avulla luodaan ja ylläpidetään merkityksiä sosiaalisissa yhteisöissä. Sosiaalis-

ten prosessien avulla tehdään tulkintoja asioista sekä muodostetaan toimintakäytänteitä. 

(Reiman ym. 2008, 50.) 

4.3. Organisatorinen ulottuvuus 

Turvallisuuskulttuurin organisatoristen ulottuvuuksien laajasta tutkimuskentästä kirjoittajat 

ovat turvallisuuskulttuuritutkimuksen, onnettomuustutkintojen sekä turvallisuustutkimusten 

pohjalta tiivistäneet organisatoriset ulottuvuudet kolmeksitoista keskeiseksi ulottuvuudeksi 

(Kuvio 4), jotka ovat olleet tutkimuskentässä yleisesti toistuvia ja painottuvia teemoja (Rei-

man ym. 2008, 51). 
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Kuvio 4. Turvallisuuskulttuurin organisatoriset ulottuvuudet (Reiman ym. 2008, 51). 

Ulottuvuudet 1-4: Johdon turvallisuuteen sitoutuminen 

Reiman ym. (2008, 51–53) kertovat johdon sitoutumisen tai suhtautumisen turvallisuuteen 

esiintyvän jossakin muodossa lähes kaikissa läpi käymissään tutkimuksissa. He ovat limittä-

neet neljä ensimmäistä kohtaa johdon turvallisuuteen sitoutumisena, jotka leikkaavat hyvin 

tiiviisti toisiaan, mutta kuitenkin erillisinä osa-alueina niiden omatessa erilaisia vuorovaiku-

tukseen ja johtosuhteisiin liittyviä eroja (Reiman ym. 2008, 51–53). Nämä neljä kohtaa katta-

vat johdon toiminnan ylimmästä johdosta keski- ja alimman tason esimiehiin.  

Turvallisuuskulttuuri ei kuitenkaan ole pelkästään johdon, johtamisjärjestelmän taikka lä-

hiesimiestoiminnan ilmentymä. Merkittävässä roolissa on myös työntekijän näkökulma, joka 

tulee esille erityisesti turvallisuuskulttuurin kehitystyössä ja se tulee myöskin huomioida. 

(Reiman ym. 2008, 54.) Kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 54) toteavat olevansa samaa mieltä 

siitä, että IAEA:n turvallisuuskulttuurimalli on liian johtajuuslähtöinen eikä työntekijöiden 

näkökulmaa huomioida riittävästi. He toteavat suomalaisen demokraattisen ja työntekijöiden 

autonomisuutta painottavan kulttuurin voivan myös mahdollisesti vaikuttaa siihen, että johdon 

rooli ei ole niin merkittävä kuin hierarkkisemmissa kulttuureissa (Reiman ym. 2008, 54).  
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Johtamisjärjestelmällä viitataan virallisten roolien ja vastuiden kuvaamiseen ja niiden ymmär-

rykseen organisaatiossa sekä toisaalta turvallisuuden kannalta keskeisten työprosessien mää-

rittelyyn (Reiman ym. 2008, 53). Johdon sitoutuminen ja suhtautuminen turvallisuuteen esiin-

tyi suurimmassa osassa tutkimuskenttää jossakin muodossa Reimanin ym. (2008, 51) teokses-

sa. Heidän (Reiman ym. 2008, 51) mukaan johdon toiminnalla viitataan siihen, miten resurs-

seja jaettaessa turvallisuusasiat on huomioitu ja miten ne otetaan huomioon päätöksiä tehtäes-

sä sekä toiminnan suunnittelun yhteydessä. Johdon on tärkeää varmistaa suunnittelulla turval-

lisuus pitkälle aikajänteelle ja heidän tulisi myös toimia linjassa antamiensa virallisten lausun-

tojen kanssa sekä osoittaa sitoutumisensa turvallisuuteen turvallisuusasioiden priorisoinnilla 

sekä ajankäytöllään (Reiman ym. 2008, 52–53). 

Turvallisuudesta viestimisen tarkoituksena on antaa kuvaa johdon suhtautumisesta turvalli-

suuteen sekä siitä, miten he seuraavat ja arvioivat organisaationsa turvallisuuden tilaa. Esi-

merkkinä turvallisuudesta viestimisestä on turvallisuuden nostaminen keskustelun aiheeksi 

organisaatiossa johdon toimesta sekä tunteen luomisesta työntekijöille turvallisuusasioista 

välittävästä ilmapiiristä. Näillä ennaltaehkäistään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Turval-

lisuuden aihepiiriin tehdyt toimenpiteet ja niiden perustelut johdon toimesta sekä vaaratilan-

teista ja muista merkittävistä tapahtumista tiedottaminen kuuluvat myös turvallisuudesta vies-

timiseen. (Reiman ym. 2008, 53.) 

Lähiesimiestoiminnalla tarkoitetaan organisaation lähiesimiesten toimintaa, jossa he nostavat 

turvallisuuden keskustelun aiheeksi, tukevat turvallisuuskeskustelussa sekä kannustavat tur-

vallisuutta edistävään toimintaan. Lähiesimiehillä on merkittävä rooli turvallisuuden kehittä-

misessä ja turvallisuuskulttuurin luomisessa. Laadukkaan työn edellytysten olemassaolon 

luominen käytössä olevin keinoin, työoloja heikentävien asioiden poistaminen sekä turvalli-

suusasioiden priorisointi tulisi myös näkyä esimiesten toimesta päätöksenteossa, esimerkiksi 

jaettaessa resursseja. Huolehtimalla työhyvinvoinnista sekä työn sujuvuudesta pystytään to-

dennäköisesti vaikuttamaan toiminnan kokonaisturvallisuuteenkin positiivisesti. Muita kes-

keisiä esimiesten tehtäviä on turvallisuuden esiin tuominen arvona, merkittävästi organisaati-

on toimintaan vaikuttavana asiana. Esimiehet toimivat myös tärkeänä linkkinä johdon ja alais-

ten välissä välittäen johdon arvoja sekä tavoitteita alaisille sekä alaisten ajatuksia ja kokemuk-

sia johdolle. Esimiehet luovat ja viestivät kokonaiskuvaa työyhteisön suoriutumisesta siihen 

vaikuttavine tekijöineen kaikille toimijoille, sekä välittävät neutraalit, positiiviset ja negatiivi-

set asiat hierarkiassa ylöspäin sekä myös sivuttain vertaisille esimiehille. Virheisiin suhtautu-

minen oppimismahdollisuutena alaisten tuodessa niitä oma-aloitteisesti esille on tärkeää ja 

vääränlaisella reagoimisella virheisiin voidaan alaiset opettaa olemaan puhumatta virheistä, 

joka johtaa vääjäämättä heikompaan turvallisuuteen. (Reiman ym. 2008, 53–56.) 
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Ulottuvuudet 5-7: Tiedonkulku ja yhteistyö 

Ulottuvuudet 5-7 kattavat yhteistyön ja tiedonkulun sekä eri ammattiryhmien osaamisen yh-

teensovittamista ja kirjoittajien (Reiman ym. 2008, 56) mukaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun 

liittyvät ongelmat ovatkin olleet tyypillisiä tekijöitä eri aloilla sattuneissa onnettomuuksissa. 

Esimerkkeinä Texas Cityn öljyjalostamon räjähdyksen kommunikaatio-ongelmat vuorojen 

välillä sekä terveydenhoitoalan lukuisat hoitovirheet johtuen vuorojen välisestä heikosta 

kommunikaatiosta. Organisaatioiden tiedonkulun ja yhteistyön haasteet ovat horisontaalisia 

osastojen ja vuorojen välillä, kuin vertikaalisiakin eri tason esimiehistä työntekijöihin ja takai-

sin esimiehiin. (Reiman ym. 2008, 56.)  

Yhteistyö ja tiedonkulku lähityöyhteisössä, yksiköiden välillä sekä ammattiryhmien kesken 

kattaa monen tasoisia ryhmiä, joista keskeisimpiä ovat pienryhmät, esimerkiksi tiimit ja yksi-

köt sekä niiden sisäinen yhteistyö. Ryhmän ilmapiiri muodostaa olennaisen osan turvallisuutta 

mahdollistaen töiden tehokkaan ja joustavan tekemisen sekä riittävän tiedonkulun. Työproses-

sien helppo hahmotettavuus sekä työn tekemiseen tarvittavan tiedon helppo saatavuus ovat 

myös tärkeitä tekijöitä työn turvallisuuden osalta. Kirjoittajat viittaavat terveydenhoitoalan 

tutkimuksiin, joissa on todettu työhön liittyvien erilaisten siirtymien, kuten työvuorojen vaih-

tojen, potilaan siirtojen taikka työn keskeytymisen ja jatkumisen myöhemmässä ajankohdassa 

aiheuttavan yleisimmin tiedonkulun katkoja. (Reiman ym. 2008, 56–57.)  

Yhteistyö ei rajoitu ainoastaan organisaation sisälle, sillä sidosryhmiä tulee lisää alihankinnan 

lisääntyessä aiheuttaen yhteistyön merkityksen korostumista organisaatioiden välillä. Sidos-

ryhmien lisäksi yhteistyö viranomaisten kanssa on oltava sujuvaa ennakoivan turvallisuuden 

varmistamiseksi sekä onnettomuuksien satuttua niiden selvittämiseksi (Reiman ym. 2008, 57). 

Valtasuhteet ja normit vaikuttavat organisaation yhteistyöhön myös merkittävästi ja Reiman 

ym. (2008, 57–58) toteavat useiden tutkimusten perusteella ilmailualalta ja terveydenhoito-

alalta valtasuhteiden estävän taikka vaikeuttavan kommunikaatiota esimerkiksi kapteenin ja 

perämiehen, lääkärien ja hoitajien sekä lisäksi saman ammattiryhmän eri ikäisten henkilöiden 

välillä. 
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Reiman ym. (2008, 57) toteavat Weickin & Sutcliffen (2001) kuvanneen vaativissa olosuh-

teissa toimivien erittäin luotettavien organisaatioiden2 toimintaa, jossa ilmeni yhteistyön ja 

tiedonkulun tarkastelun olevan myös mahdollista erilaisten alakulttuureiden taikka -ryhmien 

toiminnassa, esimerkiksi eri ammattiryhmien välillä. Näiden HRO piirteenä on monipuoli-

suuden ja erilaisuuden arvostaminen, joka vähentää hierarkiaa ja ongelmatilanteissa päätök-

senteko siirtyy siihen parhaiten ammattitaitonsa puolesta kykenevälle henkilölle (Reiman ym. 

2008, 57). Weick & Sutcliffe (2001) totesivat Reimanin ym. (2008, 57) mukaan, että odotta-

mattomia asioita kohtaavat useimmiten ne henkilöt organisaatioiden alimmilla tasoilla, joilla 

on vähiten valtaa sekä argumentaatiokeinoja vakuuttaa muita varoitusmerkkien ottamisesta 

vakavasti. Tästä syystä vuorovaikutustaidoilla ja keskinäisellä kunnioituksella onkin tärkeä 

tehtävä organisaation luotettavan toiminnan kannalta (Reiman ym. 2008, 57). 

Ulottuvuus 8: Organisatorisen oppimisen käytännöt 

Kahdeksannen ulottuvuuden eli organisatorisen oppimisen käytännöissä Reiman ym. (2008, 

58–59) mainitsevat turvallisuuskulttuurin keskeiseksi ulottuvuudeksi IAEA:n (2006) määritte-

lemän turvallisuuden oppimisvetoisuuden, jolla tarkoitetaan positiivista suhtautumista ky-

symiseen ja kyseenalaistamiseen kaikilla organisaation tasoilla sekä kannustamiseen virhei-

den ja poikkeamien avoimeen raportoimiseen. Ongelmakohtien tunnistaminen sekä diagno-

soiminen, toimenpiteiden määritteleminen ja toteuttaminen näiden poikkeamien ratkaise-

miseksi sekä kehitystoimenpiteiden seuraaminen ovat myös keskiössä organisaation oppimi-

sessa (IAEA 2001, Reimanin ym. 2008, 58 mukaan).  

Epäonnistumisiin ja virheisiin suhtautumista on pidetty myös keskeisenä organisaation oppi-

misen käytäntönä turvallisuuskriittisillä aloilla (Reiman ym. 2008, 58). Kirjoittajat (Reiman 

ym. 2008, 58–59) viittaavat Weickin & Sutcliffen (2001) korkean luotettavuuden organisaa-

tioihin (HRO), joissa kiinnostus epäonnistumisista on yksi näiden organisaatioiden keskeisistä 

piirteistä ja niissä etsitään sekä raportoidaan pienimpiäkin virheitä ja epäkohtia nopeaa rea-

goimista ja virheistä oppimista varten. 

                                                           
2 Korkean luotettavuuden organisaatio eli High Reliability Organization (HRO) (Reiman ym. 2008, 57). 
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Useiden turvallisuuskriittisten alojen toimintaan kuuluu poikkeamien, vaaratilanteiden, läheltä 

piti -tilanteiden sekä virheiden systemaattista raportointia, jotka osittain perustuvat säädettyyn 

velvollisuuteen, mutta näitä voidaan myös tukea eri maissa kehitetyillä ja testatuilla vapaaeh-

toisilla raportointijärjestelmillä. Vapaaehtoiset raportointijärjestelmät ovat kuitenkin ongel-

mallisia ja vaativatkin ilmoittajien jatkuvaa motivointia, rankaisemattomuuden ja luottamuk-

sen korostamista sekä johdon ja esimiesten tukea niiden käytössä. (Reiman ym. 2008, 59.) 

Näistä poikkeamista, virheistä ja vaaratilanteista oppimisen lisäksi lisääntyvä ymmärrys ja 

oppiminen organisaation haavoittuvuuksista ja niiden muutoksista ovat osaa hyvää turvalli-

suuskulttuuria. Haavoittuvuuksien ymmärtäminen ja niistä oppiminen vaativat ennakoivaa 

toimintaa sekä erilaisten heikkojen signaalien havaitsemista aiheuttaen haasteen organisaati-

oille oppia haavoittuvuuksien mahdollisista seurauksista ennen niiden toteutumista. (Reiman 

ym. 2008, 60.) 

Kyky ja tahto parantaa organisaation turvallisuutta ovat organisaation oppimisen suurimpia 

haasteita ja usein organisaatio oppii toistamaan virheitään sekä perustelemaan itselleen, miksi 

mitään ei tarvitse muuttaa. Pieniä epäonnistumisia voidaan perustella henkilöiden kyvyttö-

myydellä noudattaa organisaation periaatteita taikka suuremmissa epäonnistumisissa voidaan 

syyttää organisaation ulkopuolisia tekijöitä, jolloin kummassakaan tapauksessa ei oikeanlaista 

organisaation oppimista tapahdu. (Reiman ym. 2008, 60.) 

Ulottuvuus 9: Osaamisen varmistaminen ja koulutus 

Yhdeksäs ulottuvuus on ”Osaamisen varmistaminen ja koulutus”, jolla viitataan Reimanin 

ym. (2008, 60) tarkastelemien tutkimusten mukaan koulutukseen ja pätevyyteen turvallisuus-

kulttuurin osatekijöinä. Spesifillä turvallisuuskoulutuksella pyritään lisäämään henkilöstön 

riskitietoisuutta sekä turvallisuussääntöjen tuntemusta ja opettamaan lisäksi organisaation 

tapojen mukaista suhtautumista turvallisuuteen. Henkilöstölle opetetaan rutiinitöiden sekä 

haastavien tilanteiden osalta asennoitumista sekä toimintatapoja tarkoittaen käytännössä ih-

misten toimintatapojen standardisointia, kuten esimerkiksi lentohenkilökunnan tiettyjä käyt-

täytymismalleja niiden tapahtuessa automaationa poikkeamien sattuessa. Koulutus ja kompe-

tenssit voidaan nähdä myös laajemmin yhtenä turvallisuuskulttuurin osa-alueena ja henkilös-

tön pätevyys ja kyky suoriutua tehtävistään onkin turvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. 

(Reiman ym. 2008, 60–61.) 
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Osaamisen varmistamisella tarkoitetaan rekrytoinnista alkaen sitä, että palkataan muodollises-

ti päteviä ja osaavia hakijoita sekä työsuhteen aikana huolehditaan osaamisen ylläpitämisestä, 

kehittämisestä ja lisäksi osaamisen arvioinnista. Riittävien tietojen ja taitojen hankkiminen 

sekä ylläpitäminen vaatii jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä, jonka osalta alan tekninen 

koulutus tuo uusimpia käytänteitä ja tietoa työntekijälle ja he saavat eväitä kehittää työmene-

telmiään. Työhön perehdyttämisessä on otettava huomioon asteittainen vaatimusten kasvatta-

minen työntekijän taitojen ja luottamuksen kasvaessa. (Reiman ym. 2008, 61.) 

Ulottuvuus 10: Resurssien hallinta 

Resurssoinnin yksi osa on henkilöstöresurssi, eli päivittäisten töiden miehitys on merkittävä 

rakenteellinen tekijä turvallisuuden kannalta ja riittävä henkilöstömäärä valikoituukin yleensä 

kokemuksen perusteella. Vähäiseen henkilöstömäärään vaikuttaa useasti organisaation kan-

nattavuustavoitteet ja turvallisen henkilöstömäärän kokeilemiseksi käytetäänkin usein yritys 

ja erehdys -periaatetta, sillä turvallisuuden kannalta oikeanlaisista henkilöstövähennyksistä on 

tutkittua tietoa hyvin vähän. (Reiman ym. 2008, 62.) Reiman ym. (2008, 62) viittaavat 

Oedewaldin & Reimanin (2006) artikkeliin, jossa kirjoittajat totesivat henkilöstön subjektii-

visten kokemusten riittämättömästä henkilöstöresurssista turvallisuuden kannalta olevan mo-

nesti ainoita indikaattoreita eikä niitä välttämättä pidetä oikeina tietolähteinä.  

Henkilöstöresurssien lisäksi olennaisessa osassa turvallisuuden kannalta on myös materiaali-

sista resursseista huolehtiminen ja Reiman ym. (2008, 62) viittaavatkin Guldenmundin (2007) 

katsauksessaan havainneen laitteistojen kunnossapidon, sijoittelun sekä suunnittelun olevan 

turvallisuuskulttuurin piirteitä. Resursointi ei siis ole pelkästään työntekijöiden määrän opti-

maalista käyttöä, vaan myös työn sujuvaa rytmittämistä sekä työtehtävien sujuvan suorittami-

sen varmistamista (Reiman ym. 2008, 64). 
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Reiman ym. (2008, 63–64) viittaavat Lämsän & Hautalan (2005) todenneen turvallisuuskriit-

tisillä aloilla töiden resursoinnissa yhden keskeisen suunnittelun perusteen olevan redundans-

sin periaate, jossa esimerkiksi lentokoneessa on kaksi pilottia siltä varalta, että toinen on ky-

kenemätön lentämään. Toiminta on turvallisuuskriittisissä organisaatioissa jaettu myös mo-

niin erikoistuneisiin yksiköihin, horisontaalisesti toisiaan tukeviin ja valvoviin asiantuntijata-

soihin ja näiden etuja onkin yhden alan asiantuntijuuden kertyminen organisaatiossa sekä tä-

män asiantuntijuuden piiriin kuuluvien töiden tehokas hoitaminen. Monimutkainen organisaa-

tio asettaa henkilöstölle haasteita, sillä monet tehtävät edellyttävät muidenkin osapuolten työ-

panosta asettaen organisaation eri toimintojen henkilöstöä työskentelemään samojen asioiden 

äärellä aiheuttaen vastuurakenteiden hämärtymistä. Organisaatiorakenteella pyritään luomaan 

organisaation jäsenille yhteinen näkemys tehtävistä, työnjaosta, vastuualueista, ohjaussuhteis-

ta, toiminnan järjestyksestä sekä työrooleista. Organisaatiorakenne mahdollistaa toiminnan 

suunnittelun, järjestämisen, ohjaamisen sekä valvomisen. (Lämsä & Hautala 2005, Reimanin 

ym. 2008, 63–64 mukaan.) 

Ulottuvuus 11: Työn tukeminen ohjeilla 

Reimanin ym. mukaan (2008, 64) toiminnan standardointia on pidetty etenkin ydinvoima-

alalla turvallisuuskulttuurin ulottuvuutena sisältäen mm. toimintaohjeita sekä sääntöjä, mutta 

esimerkiksi terveydenhoitoalalla ne eivät ole yhtä merkittävässä roolissa. Erityisesti lääkärit 

näkevätkin standardoinnin uhkana aloitekyvylle, ammatilliselle autonomialle, käytäntöjen 

kehittämiselle ja näiden edellä mainittujen kautta potilaiden turvallisuudelle (Reiman ym. 

2008, 64). Kirjoittajat toteavat kuitenkin terveydenhuoltoalankin eri maissa siirtyvän kohti 

standardoituja menettelytapoja potilasturvallisuuden sekä työn tehokkuuden nimissä (Reiman 

ym. 2008, 65). Reiman ym. (2008, 64) viittaavat useiden tutkijoiden havaintoihin (Hopkins 

2005; Reiman & Oedewald 2008; West 2006), jotka toteavat pelkän sääntöjen noudattamisen 

olevan riittämätön takaamaan turvallisuutta ja toiminnan standardoinnilla voivan jopa olla 

kielteisiä vaikutuksia turvallisuudelle. 
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Kaikkien tilanteiden kattavaa turvallisuussäännöstöä on mahdotonta luoda ja työntekijöille 

tulee vääjäämättä eteen tilanne, johon ei ole olemassa kirjallista toimintatapaa taikka ne ovat 

riittämättömiä ja henkilö joutuu noudattamaan tilannekohtaista tulkintaa sekä harkintaa (Rei-

man ym. 2008, 65). Kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 65) toteavatkin monella eri turvallisuus-

kriittisellä alalla havaittavan ilmiön, jossa sääntöjen kiertäminen ja ajoittainen rikkominen oli 

työn sujuvuuden, nopeuden ja jopa turvallisuuden kannalta tarpeellista ja aiheuttaakin ongel-

man tämän ”kaksois-standardin”, eli virallisten määritelmien mukaisen työn ja todellisuuden 

ollessa piilotettuna eivätkä turvallisuus- ja laatujohtamisjärjestelmät tunnista niitä. Rakenteel-

liset piirteet organisaatiossa ovat voineet kehittyä sellaiseen suuntaan, että työn tekeminen 

täysin sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti on käytännössä mahdotonta ympäristön ja eri toimi-

joiden ristipaineessa ja organisaatiossa hyväksytäänkin hiljaisesti nämä ”kaksois-standardit” 

sekä ”piilo-organisaatiot”, kunnes jotakin haitallista tapahtuu (Reiman ym. 2008, 66). Sääntö-

jen turvallisuusvaikutus ja toiminnan standardoinnin vaikutus riippuu tavasta, jolla sääntöihin 

suhtaudutaan, miten niitä luodaan sekä ylläpidetään (Reiman ym. 2008, 66). Reiman ym. 

(2008, 66) viittaavat Hopkinsin (2005) korostavan riskitietoisen organisaation sääntöjen ym-

märryksen vähemmän pysyväisenä, jolloin ohjeita ei pidetä kaiken kattavina eikä niihin luote-

ta sokeasti ja sääntöjä pitäisikin voida tarvittaessa täydentää ja muuttaa organisaatioissa ha-

vaittujen riskien mukaisiksi. 

Ulottuvuus 12: Ulkopuolisten toimijoiden hallinta 

Nykyaikana organisaatioissa työsuhteet ovat useasti lyhytaikaisia ja työntekijöihin kuuluu 

organisaation oman henkilöstön lisäksi alihankintaperusteisissa sekä määräaikaisissa työsuh-

teissa toimivaa henkilöstöä (Reiman ym. 2008, 66). Reiman ym. (2008, 66) viittaavat Clarken 

(2003) tarkastelemaan ”uuden organisaation” näkökulmaan, jossa kiinnitetään huomiota tur-

vallisuusvaikutuksiin ryhmissä sisältäen vakituisia, tilapäisiä sekä alihankintatyöntekijöitä, 

jolloin erilaiset työsuhdejärjestelyt voivat aiheuttaa erilaisia kommunikaatio-ongelmia ja sosi-

aalisia esteitä. Reiman ym. (2008, 66) viittaavat Clarken (2003) todenneen, että turvallisuus-

kulttuurin kannalta haasteellisia on myös erilaiset muutokset ja uudelleenjärjestelyt, jotka vaa-

tivat johdolta erityistä huomion kiinnittämistä muutoksen hallintaan sekä työntekijöiltä jous-

tavuutta.  
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Tilapäistyöntekijöiden käytöstä turvallisuuskulttuurin ulottuvuuksia jäsentäneissä tutkimuk-

sissa ei ole juurikaan huomioitu, mutta alihankinta- ja ostopalvelutoimijoiden osalta STUK:n 

(2006) mukaan on kiinnitetty huomiota Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennusprojek-

tin yhteydessä, jossa alihankintatyön turvallisuuden varmistaminen sekä alihankkijoiden tie-

tous työn turvallisuusvaikutuksista- ja vaatimuksista nousi huolenaiheeksi (STUK 2006, Rei-

manin ym. 2008, 66 mukaan). Terveydenhuollon palveluiden ulkoistaminen on toinen keskus-

telua herättänyt asia, jonka osalta Reiman ym. (2008, 67) viittaavat Estabrooksin (2005) sekä 

Pagen (2008) todenneen tilapäistyöntekijöiden käytön ja potilasturvallisuuden ongelmien ole-

van yhteydessä toisiinsa, mutta toisaalta taas tilapäistyöntekijöiden käyttö on samalla tärkeä 

tekijä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. 

Ulottuvuus 13: Muutosten hallinta 

Reiman ym. (2008, 67) viittaavat Bellin & Healeyn (2008) todenneen toiminnan luotettavuu-

den ja turvallisuuden muutoksen aikana sekä sen jälkeen olevan tunnistettu monella turvalli-

suuskriittisellä alalla yhdeksi keskeiseksi organisaation toiminnoksi. Muutoksesta on tullut 

yhä keskeisempi osa monien organisaatioiden arkipäivää teknologian jatkuvasti uudistuessa 

johtaen monen eri sukupolven teknologian rinnakkaiseloon, joka aiheuttaa uudenlaisia onnet-

tomuusmekanismeja sekä vaaroja. (Bell & Healey 2008, Reimanin ym. 2008, 67 mukaan.) 

Kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 67) viittaavat Reimanin & Oedewaldin (2008) todenneen 

muutoksien toimintaympäristössä, toiminnassa, yhteiskunnassa sekä johtamismalleissa luovan 

mahdollisuuksia uudenlaisille epäonnistumisille ja vakaiden markkinoiden aikana toimineet 

menetelmät ja tieto eivät ole enää riittäviä takaamaan vastuiltaan jakautuneen ja verkottuneen 

organisaation turvallisuutta kiristyneessä kilpailuympäristössä. Kova kilpailu Dekkerin (2005) 

sekä Rasmussenin (1997) mukaan ajaa organisaatioita kohti turvallisen toiminnan rajaa, mutta 

toisaalta Dekkerin (2005) mukaan näitä rajoja on entistä vaikeampia hahmottaa rajojen ja or-

ganisaation tilan ollessa koko ajan liikkeessä (Dekker 2005; Rasmussen 1997, Reimanin ym. 

2008, 67 mukaan). Nopeasti tilaltaan liikkuvissa organisaatioissa on vaikeuksia pitää käsitystä 

turvallisuuden tilasta ajan tasalla (Reiman ym. 2008, 67). 
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Muutoksen hallintaan kuuluu muuttuneiden toimintatapojen, muutosprosessin riskien kontrol-

lointi ja arviointi sekä odottamattomiin sivuvaikutuksiin varautuminen. Lisäksi muutostenhal-

lintaan kuuluu tarkoittamattomien muutosten tunnistaminen ja niiden aiheuttamiin vaaroihin 

ja uhkiin varautuminen, jolloin muutosten hallinta on kokonaisuudessaan organisaation haa-

voittuvuuksien ennakointia ja hallintaa. Uusien riskien tunnistamisen sekä muun turvallisuu-

den hallinnan kehittämiseksi on olennaista, että hahmotetaan yhteiskunnan sekä teknologian 

muutosten heijastuvan sosioteknisen järjestelmän eri tasoille ja työn tekemisen vaatimuksiin. 

Haasteena on lisäksi sisäisen toimintakulttuurin sekä ulkoisten muutosten yhteisvaikutusten 

hallinta. (Reiman ym. 2008, 68.) 

Teknologian ja organisaatioiden monimutkaistumisen myötä vaatimukset työntekijöitä koh-

taan usein suurenevat ja muuttuvat (Reiman ym. 2008, 68). Verkottuminen, automatisoitumi-

nen sekä tietoteknistyminen ovat muuttaneet eri organisaatioiden ja yksittäisten ammattiryh-

mien roolia tämän kokonaisuuden hallinnassa ja Reiman ym. (2008, 68) viittaavat Svedungin 

& Rasmussenin (2002) todenneen informaatio-, kuljetus- ja tuotantoteknologian kehittymisen 

johtaneen useiden järjestelmien korkeaan integraatioasteeseen sekä tiiviisiin kytkentöihin 

useiden eri järjestelmien välillä. Yksittäisillä päätöksillä voi näin ollen olla laajoja globaaleja 

vaikutuksia (Reiman ym. 2008, 68). Lanne (2007) on Reimanin ym. (2008, 68) mukaan myös 

todennut yritystoiminnan riskienhallinnan painopisteen siirtyneen teknisestä riskienhallinnasta 

kohti kompleksisuuden, epävarmuuden sekä monimerkityksisyyden hallintaa. Lanteen (2007) 

mukaan organisaatioiden on otettava huomioon esimerkiksi sähköisen kommunikoinnin ja 

tietotekniikan yleistymisen, toiminnan ulkoistamisen, terrorismin sekä pitkien toimitusketju-

jen tuomat uudenlaiset riskit (Lanne 2007, Reimanin ym. 2008, 68 mukaan). Turvallisuuslain-

säädäntö sekä johtamisjärjestelmät ovat hitaampia muuttumisen osalta kuin teknologinen 

muutos puhumattakaan toimintakulttuurin sekä ihmisten syvimpien käsitysten ja uskomusten 

muuttumisesta (Reiman ym. 2008, 68). 

4.4. Psykologinen ulottuvuus 

Psykologiset ulottuvuudet (Kuvio 5) jakautuvat viiteen keskeiseen ulottuvuuteen kuvaten yk-

silöissä ilmeneviä subjektiivisia käsityksiä ja tuntemuksia. Tätä ulottuvuutta voidaan tarkas-

tella organisaation kulttuurin ominaisuuksina, sillä ne syntyvät sosiaalisen ympäristön, työn ja 

yksilön välisessä vuorovaikutuksessa. Ne eivät siten ole yksilön piirteitä, vaan sidoksissa aina 

työhön ja siihen liittyvään organisaatioon sekä työyhteisöön. Turvallisuuskulttuurin psykolo-

giset ulottuvuudet voidaan nähdä turvallisuuskulttuurin tulosulottuvuuksina. (Reiman ym. 

2008, 69.) 
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Kuvio 5. Turvallisuuskulttuurin psykologiset ulottuvuudet (Reiman ym. 2008, 69). 

Ulottuvuus 1: Turvallisuusmotivaatio 

Hyvän turvallisuuskulttuurin kriteeri on turvallisuuden motivointi ihmisissä, jolloin 

turvallisuuden on oltava selkeästi tunnistettavissa sekä toimintaa ohjaava arvo organisaatiossa 

(Reiman ym. 2008, 70). Turvallisuuden tasoa voidaan organisaatiossa luonnehtia sen 

perusteella, minkälaisen arvon turvallisuus saa ja Reiman ym. (2008, 70) viittaavatkin 

esimerkinomaisesti IAEA:n (2002) kehitystasomallissa todettavan, että heikon 

turvallisuuskulttuurin organisaatioissa turvallisuuteen panostetaan ainoastaan ulkoisten 

vaatimusten täyttämiseksi. Turvallisuuskulttuuri ymmärretään kehittyneemmän 

turvallisuuskulttuurin tason omaavassa organisaatiossa tärkeäksi tavoitteeksi, jonka 

täyttyminen nähdään edellytyksenä muiden organisaation tavoitteiden täyttymiselle. 

Ideaaliorganisaatiossa turvallisuus nähdään itseisarvona eikä pelkästään välineellisenä arvona 

muiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja ideaalitilanteessa turvallisuus onkin aito arvo, jonka 

tavoitteleminen motivoi henkilöstöä jo itsessään ja ohjaa sen toimintaa. (Reiman ym. 2008, 

70.) 

Ulottuvuus 2: Ymmärrys oman työn ja organisaation vaaroista, vaaramekanismeista 

sekä onnettomuuksista 

Reiman ym (2008, 70) viittaavat Weickin & Sutcliffen (2001) todenneen, että kiinnostusta 

epäonnistumisiin on pidetty yhtenä keskeisenä piirteenä korkean luotettavuuden 

organisaatioissa ja vaaratilanteiden analysoinnilla sekä raportoinnilla on ollut pitkään 

keskeinen rooli turvallisuuden kehittämisessä. Turvallisen toiminnan kannalta organisaatiossa 

on henkilöstön välttämätöntä tiedostaa toimintaansa liittyvät tyypilliset vaarat sekä niiden 

vaaramekanismit, vaaraluokat tai yleiset periaatteet, joiden kautta vaarat omassa 

organisaatiossa voivat toteutua. Näillä tiedoilla voidaan auttaa henkilöstöä välttämään 

tyypillisimpiä useasti esiintyviä ongelmia, oppia ennakoimaan niitä sekä tiedostamaan 

aktiivisesti epävarmuudet, vaarat ja ongelmat toimintaansa liittyen. (Reiman ym. 2008, 70.) 
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Työntekijöillä on olemassa tiedostettu tai tiedostamaton sisäinen malli onnettomuuksien sekä 

haittatapahtumien synnystä liittyen kaikkeen inhimilliseen toimintaan niin työssään, kuin 

muuallakin ja Reiman ym. (2008, 70) viittaavatkin Hovdenin & Larssonin (1987) todenneen 

yhden vahvan olettaman olevan kohtalolla ja huonolla tuurilla monen työntekijän 

”onnettomuusmallina”. Toisena vahvana olettamuksena kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 70) 

viittaavat Reimanin & Oedewaldin (2008) todenneen olevan inhimillinen virhe taikka yksilön 

ominaisuudet, kuten huolimattomuus, välinpitämättömyys taikka älylliset ominaisuudet ja 

näiden syiden suosioon vaikuttavat pyrkimys miellyttävän kuvan ylläpitämiseen itsestään 

sekä ihmisten tiedonkäsittelyn piirteet. Hyvän turvallisuuskulttuurin omaavissa 

organisaatioissa virheet, vaaratilanteet ja onnettomuudet ymmärretään enemmänkin 

organisaation tuotoksiksi tai ilmentymiksi, kuten itse turvallisuuskin ennemmin kuin 

pelkästään yksilön erilaisiksi syiksi. Tämä ajatusmalli tekeekin vaarojen, vaaratilanteiden ja 

onnettomuuksien ehkäisyn sekä käsittelyn mahdolliseksi ilman yksilön syyllistämistä taikka 

voimakkaita häpeän ja epäonnistumisen tunteita. (Reiman ym. 2008, 70–71.) 

Ulottuvuus 3: Ymmärrys organisaation turvallisuudesta ja organisaatiosta 

Aikaisemmin mainitun ”onnettomuusmallin” lisäksi henkilöstö muodostaa myös 

mielensisäisiä tiedostettuja taikka tiedostamattomia malleja myös turvallisuudesta. 

Turvallisuuden subjektiivinen ymmärtäminen ohjaa sitä, mihin huomio kiinnittyy, mitä asioita 

turvallisuuden osalta mitataan ja mitä toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi tehdään. 

(Reiman ym. 2008, 71.) Turvallisuus mieletään usein onnettomuuksien puuttumiseksi, mutta 

Reimanin ym. (2009, 71) mukaan monet tutkijat ovat esittäneet turvallisuuden tarkastelemista 

laajempana ilmiönä onnettomuuksien ja vaarallisten tapahtumien poissaolon tarkkailun sijaan. 

Monimutkaisten organisaatioiden osalta on vaarallinen ajatusmalli, jossa turvallisuus 

mielletään yksittäisen työntekijän toiminnan tuloksena vastuun turvallisuudesta jakautuessa 

useille eri henkilöille sekä organisaation toiminnoille ja eri yksiköille. Turvallisuuden 

ymmärtäminen koko organisaatiota koskevana kollektiivisena asiana onkin yksi hyvän 

turvallisuuskulttuurin peruslähtökohdista, mutta silloinkin käsitys turvallisuudesta voi 

vaihdella sen mukaan millaiseksi tai miten itse organisaatio hahmotetaan. (Reiman ym. 2008, 

71.) 
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Ulottuvuus 4: Vastuu organisaation turvallisuudesta 

Turvallisuuden kannalta keskeistä on henkilöstön tietoisuus organisaation toimintaan liittyvis-

tä vaaroista sekä ymmärrys organisaation osajärjestelmien muodostaman vuorovaikutuksen 

kompleksisesta luonteesta vaikeasti hallittavana ilmiönä. Ilmiön kompleksisuus ei kuitenkaan 

saisi johtaa henkilöstön näkemyksiin turvallisuustavoitteista mahdottomina saavuttaa, jolloin 

onnettomuudet ja tapaturmat nähdään työhön väistämättömästi kuuluvana asiana passivoiden 

henkilöstön edes ponnistelemasta turvallisuuden kehittämiseksi. (Reiman ym. 2008, 73.)  

Reiman ym. (2008, 74) viittaavat Hackmanin & Oldhamin (1980) todenneen työpsykologias-

sa henkilökohtaisen vastuun kokemusta jo pitkään pidetyn keskeisenä työn psykologisena 

ulottuvuutena. Se tarkoittaa henkilön tunnetta siitä, että hän on itse vastuussa tekemisistään ja 

voi itse vaikuttaa työnsä tulokseen samalla kokien olevansa velvollinen tekemään kykyjensä 

mukaan parhaansa tavoitteiden saavuttamiseksi (Hackman & Oldham 1980, Reimanin ym. 

2008, 74 mukaan). Reiman ym. (2008, 73) viittaavat myös Reimanin (2007) todenneen henki-

lökohtaisen vastuun tunnetta voitavan pitää olennaisena organisaation turvallisuuden kannalta. 

Hyvään turvallisuuskulttuuriin kuuluu henkilöstön kokemus kykenemisestään vaikuttamaan 

oman työnsä tuloksiin sekä vastuusta organisaation turvallisuudesta ja näiden kautta koko-

naisturvallisuuteen organisaatiossa. Organisaatiossa, jossa on hyvä turvallisuuskulttuuri hen-

kilöstö ymmärtää turvallisuuden kompleksisuuden sekä vaikean ennustettavuuden mutta yrit-

tävät kuitenkin hallita sitä. Hyvän turvallisuuskulttuurin omaavassa organisaatiossa yksilöt 

kokevat myös henkilökohtaista vastuuta asioista, joita ei voi yksin hallita ja näin ollen turval-

lisuudesta tulee luonteeltaan kollektiivinen ilmiö. (Reiman ym. 2008, 74.) 

Tutkijat (Reiman ym. 2008, 74) viittaavat useiden muiden kirjoittajien (Rochling 1999; 

Hackman & Oldham 1980; Reiman & Oedewald 2004) todenneen joissakin turvallisuuskriit-

tisissä organisaatioissa tiukkojen määrättyjen menettelytapojen sekä ohjeiston voivan moni-

mutkaistaa vastuun tunteen saavuttamista henkilökohtaisella tasolla henkilöstön osalta. Rei-

man ym. (2008, 74) vertaavat ydinvoimalaitoksen kaikkien henkilöiden osallistavaa kollektii-

vista, jaetun vastuun ja tietämyksen toimintatapaa terveydenhuoltoalaan, jossa se on enemmän 

yksilöllisen aloitteellisuuden varassa. Virallisten toimintatapojen sekä ohjeistojen ollessa 

tiukkoja voi henkilökohtaisen vastuun tuntemus henkilöstön osalta jäädä epämääräiseksi ja 

henkilöstö mahdollisesti tyytyy tekemään vain muodollisesti vaaditut asiat miettimättä tar-

kemmin järkevintä taikka mielekkäintä toimenpidettä kyseiseen asiaan liittyen. Tämä toimin-

tatapa ohjaa henkilöstöä saavuttamaan alitavoitteita taikka erityisiä tehtäviä, joista he ovat 

virallisesti ja suoraan vastuussa eikä henkilökohtainen vastuuntunne kohdistu tällöin välttä-

mättä organisaation turvallisuuden varmistamiseen. (Reiman ym. 2008, 74.) 
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Reiman ym. (2008, 75) viittaavat Oedewaldin & Reimanin (2006) todenneen työn turvalli-

suuskriittisen luonteen voitavan nähdä stressiä aiheuttavana tekijänä työntekijöiden osalta, 

mutta toisaalta vastuu turvallisuudesta myös motivoi henkilöstöä ja sitä kautta voi myös olla 

työhyvinvointia lisäävä tekijä. Organisaation käytännöillä voidaan kuitenkin latistaa edellä 

mainittu henkilöstön motivaatio antamalla sellainen kuva, ettei yksittäisen henkilön teoilla ole 

merkitystä turvallisuuden kannalta. Henkilöstön kokemusta omasta turvallisuutta koskevasta 

vastuusta sekä työmotivaatiota voidaan siis merkittävästi heikentää esimerkiksi riippumatto-

malla tarkastustoiminnalla, tarkalla ohjeistuksella sekä redundanttisilla toiminnoilla ja nämä 

saattavatkin vaikuttaa pitkällä tähtäimellä turvallisuuteen. (Reiman ym. 2008, 75.) Tähän liit-

tyen Reiman ym. (2008, 75) viittaavat Hackmanin & Oldhamin (1980, 75) todenneen henki-

löiden motivaation tuhoutumisen ja matalan henkilökohtaisen vastuun tuntemuksen aiheutu-

van siitä tekijästä, että juuri kaikkein tärkeimpiä tehtäviä organisaatiossa valvotaan virheiden 

ehkäisemiseksi kaikkein eniten. 

Ulottuvuus 5: Työn hallinta 

Oman työn hallittavuuden voidaan ajatella olevan yhteydessä työhyvinvointiin sekä työstä 

suoriutumiseen ja sitä voidaankin pitää keskeisenä ”hyvän työn” piirteenä. Organisaation tur-

vallisuuden kannalta on keskeistä, miten henkilöstö hallitsee oman työnsä. Oman perustyön 

hallinta vaikuttaakin suoraan henkilöstön ymmärrykseen työhönsä liittyvistä vaaroista sekä 

kokemukseen vaikuttamismahdollisuuksistaan oman organisaationsa turvallisuuteen ja tästä 

syystä työn hallinnan tunnetta onkin mielekästä tarkkailla osana turvallisuuskulttuuria. (Rei-

man ym. 2008, 75.) 

Työn hallinnan tunne tarkoittaa työntekijän kokemusta siitä, että hän kykenee suoriutumaan 

työtehtävistään sekä tekemään ne arvionsa mukaan niin hyvin ja huolellisesti, kuin on tarve 

mutta työtehtävien ei myöskään tulisi olla liian stressaavia taikka vaativia työntekijän taitoi-

hin nähden (Reiman ym. 2008, 75). Kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 75–76) toteavat työn hal-

linnan tunteen olevan yhteydessä työsuoritukseen ja sitä kautta turvallisuuteen kahdella taval-

la. Ensimmäisessä yhteys on suora: työntekijän kokiessa olevansa kykenemätön hallitsemaan 

työtään, suoriutuu hän työstään heikosti ja voi sitä kautta joutua vaaratilanteisiin (Reiman ym. 

2008, 76). Toisessa tavassa kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 76) viittaavat Clarken & Cooperin 

(2004) todenneen vähäisen työn hallinnan tunteen olevan yhteydessä työstressiin ja sillä on 

todistetusti yhteys työpaikan turvallisuuteen. Näin ollen työstressin yhteys voi olla turvalli-

suuteen suora taikka epäsuora, joista suorassa stressi heikentää työsuoritusta ja epäsuorassa 

työsuoritus voi säilyä hyvänä mutta stressi voi ilmetä poissaoloina taikka ilmapiiriongelmina, 

jotka vaikuttavat turvallisuuteen (Reiman ym. 2008, 76). 
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Työntekijän työssään kokema epävarmuus ei ole ainoastaan lähtöisin työntekijästä itsestään 

taikka hänen puutteistaan ja tämä onkin tärkeä ymmärtää työn hallinnan sekä ammattitaidon 

kehittymisen kannalta. Epävarmuus liittyykin ensisijaisesti työn kohteeseen, jonka parissa 

henkilö työskentelee esimerkiksi maaperän rakenteisiin öljynporauksessa, jolloin työn kohde 

sisältää itsessään epävarmuutta eikä työn vaikutuksia ja etenemistä voida täysin ennustaa. 

Työntekijän epävarmuus sopivissa määrin nähdään hyvänä asiana, sillä liiallinen itsevarmuus 

sekä hallinnan tunne nähdään negatiivisina asioina monimutkaisessa toimintaympäristössä 

toimittaessa. (Reiman ym. 2008, 76.) Kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 76) viittaavat Firth-

Cozensin & Kingin (2006) tutkimukseen, jossa todettiin, että itsevarmuus ei välttämättä kor-

reloi osaamiseen ja joissakin tapauksissa korrelaatio oli jopa negatiivinen. Itsereflektointiky-

vyn tulisi parantua taitojen lisääntyessä, mutta kyvyssä havaita oman osaamisen puutteita ja 

vahvuuksia on paljon yksilöllisiä eroja (Reiman ym. 2008, 76). 

Onnettomuustutkinnoissa on monesti havaittu työntekijän ymmärtämyksen työnsä kohteesta 

olleen vajavainen ja työn hallinta onkin perustunut ymmärryksen sijaan erilaisiin ohjeisiin 

perustuviin muistisääntöihin kuvaten erilaisia toimintaohjeita siitä, miten toimia erilaisissa 

tilanteissa. Ongelmiin on jouduttu tilanteen ollessa monimutkainen, vaikeasti hahmotettavis-

sa, tieto ollut epävarmaa taikka normaalisti käytössä olleiden toiminteiden taikka tietolähtei-

den puututtua. Nykyajan työympäristöt ovatkin täynnä tällaisia tilanteita tehden työn kohteen 

teoreettisen, fysikaalisen, biologisen ja kemiallisen ymmärryksen ilmiöstä työn hallinnan 

kannalta keskeiseksi. (Reiman ym. 2008, 76.) Reiman ym. (2008, 76) viittaavat Leppäsen 

(1993) todenneen teoreettisen ymmärryksen ohjaavan sitä, miten oma työ osataan suhteuttaa 

toisten työvaiheisiin sekä mitä työstä itsessään opitaan. 

4.5. Sosiaaliset prosessit 

Reiman ym. (2008, 77) toteavat ettei organisaatioihin muodostuvia sosiaalisia prosesseja ole 

usein sisällytetty turvallisuuskulttuurin käsitteeseen kuuluvaksi. Kuitenkin turvallisuustutki-

muksen perusteella on tunnistettavissa sosiaalisia mekanismeja, jotka ovat merkityksellisiä 

turvallisuuskulttuurin psykologisten ja organisatoristen dimensioiden kehittymisen sekä nii-

den ymmärtämisen kannalta. Sosiaaliset mekanismit selittävät organisatoristen prosessien 

vaikutusta henkilöstöön eri tavoin eri aikoina sekä eri konteksteissa sekä sitä, miten henkilös-

tölle tämän seurauksena syntyneet psykologiset tilat vaikuttavat toimintaan ja sitä kautta or-

ganisatorisiin prosessien tulkintaan sekä niihin suhtautumiseen. (Reiman ym. 2008, 77.)  
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Kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 77) toteavat sosiaalisia prosesseja tunnistetun erilaisissa onnet-

tomuustutkinnoissa, jossa näkökulmana on yleensä ollut sosiologinen turvallisuustutkimus. 

Toisena ”lähteenä” sosiaalisille prosesseille on yleinen sosiaalipsykologinen tutkimus tunnis-

taen yleisiä sosiaalisia mekanismeja suhteutuksen turvallisuuteen kuitenkin puuttuessa, luo-

den selkeän lisätutkimustarpeen (Reiman ym. 2008, 77). Reiman ym. (2008, 77) toteavat so-

siaalisten prosessien olevan hahmotelma sellaisista sosiaalisista ilmiöistä, joita voidaan pitää 

organisaation turvallisen toiminnan kannalta keskeisinä. He (Reiman ym. 2008, 77) toteavat 

kuitenkin haasteena olevan sosiaalisten prosessien kattavuuden testaamisen sekä taustalla vai-

kuttavien intentionaalisten sekä motivationaalisten mekanismien selkeyttämisen, tarkoittaen 

näitä prosesseja ohjaavia ja ylläpitäviä tekijöitä. Alla olevan Kuvion 6 mukaisten moniulot-

teisten sekä prosessimaisten ilmiöiden tavoittaminen on kirjoittajien (Reiman ym. 2008, 78) 

mukaan esimerkiksi kyselytutkimuksen keinoin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, sillä näiden 

ilmiöiden tarkastelussa on huomioitava organisaatioiden jatkuvasti muuttuva luonne ja ajalli-

nen ulottuvuus käsitysten, merkitysten sekä toimintatapojen muokkautuessa työyhteisön päi-

vittäisessä vuorovaikutuksessa. Organisaation työn ja toiminnan muokkautumista erilaisten 

tavoitteiden sekä koettujen vaatimusten ristipaineessa on pyrittävä hahmottamaan työtä ohjaa-

vien mekanismien lisäksi, mutta keskeistä on kuitenkin kiinnittää huomiota tapoihin organi-

saation työntekijöiden kommunikaatiosta sekä vuorovaikutuksesta keskenään (Reiman ym. 

2008, 78). 

 

Kuvio 6. Turvallisuuskulttuurin sosiaaliset prosessit (Reiman ym. 2008, 77). 

Ulottuvuus 1: Ymmärryksen luominen päivittäisistä tapahtumista ja omasta roolista 

niissä 
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Reiman ym. (2008, 78) viittaavat Weickin (1995) todenneen ymmärryksen luomisen perustu-

van ihmisten pyrkimykselle muodostaa ymmärrettävää kuvaa tapahtuneiden asioiden merki-

tyksestä sekä kuvaa siitä, mitä on tapahtumassa. Ihmiset pyrkivät toimimaan parhaaksi näke-

mällään tavalla ja myöhemmin tulkitsemaan tilanteen sellaiseksi, että heidän toimintansa oli 

siihen tilanteeseen sopivaa (Reiman ym. 2008, 78). Tutkijat (Reiman ym. 2008, 78) viittaavat 

useiden kirjoittajien (Mills 2003; Weick ym. 2005; Reiman & Oedewald 2008) todenneen 

ymmärryksen luomisen rakentavan merkityksiä luoden raamit sosiaaliselle ja ammatilliselle 

identiteetille sekä myös toiminnalle. ”Ymmärryksen luominen on sosiaalinen prosessi ja siksi 

tärkeä organisaation turvallisuuden kannalta” (Reiman ym. 2008, 78). Ymmärryksen luomi-

nen kohdistuu turvallisuuteen sekä organisaation historian kertomaan dataan turvallisuudesta, 

eli tulkitaanko vähäiset vaaratilanteet menneisyydestä takeeksi toiminnan vaarojen olemisesta 

hallinnassa, vai suhtaudutaanko vähäisiin vaaratilanteisiin epäilevästi tunnistaen jatkuva työn 

tarve epäonnistumisten välttämiseksi (Reiman ym. 2008, 78). Tutkijat (Reiman ym. 2008, 78) 

viittaavat Rochlinin (1999), Dekkerin (2005) sekä Weickin (1995) todenneen ymmärryksen 

luomisen tarkoittavan sitä, että kyetään muodostamaan uskottava tarina sosiaalisesta identitee-

tistä, omasta toiminnasta, organisaation turvallisuudesta sekä työn merkityksellisyydestä. 

Reiman ym. (2008, 78) viittaavat Dekkerin (2005, 67) todenneen virheiden olevan yksi osa 

tätä tarinaa; ne ovat keino selittää tapahtunutta. 

Ulottuvuus 2: Normien ja sosiaalisen identiteetin muodostuminen ja ylläpitäminen 

Osana yksilön sosiaalisen identiteetin määrittelyä muodostuvat normit, jossa yksilö määritte-

lee itsensä jonkin ryhmän jäseneksi omaksuen tämän ryhmän normit. Ryhmillä on norminsa 

ja niillä tarkoitetaan standardeja sekä sääntöjä, joilla ryhmä ilmaisee jäsenilleen suotavan 

käyttäytymismallin. Normit auttavat ennustamaan sekä jäsentämään ympäristöä koskien val-

tasuhteita, sosiaalisesti hyväksyttävää käytöstä, vuorovaikutuksen tapoja sekä palkitsemisen ja 

rankaisemisen kriteereitä. (Reiman ym. 2008, 78–79.) Kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 79) viit-

taavat Reimanin & Oedewaldin (2008) todenneen lisäksi normien auttavan ryhmän toiminnan 

sääntelemisessä, koordinoimisessa, tavoitteiden saavuttamisessa sekä ryhmän sosiaalisen 

identiteetin ylläpitämisessä. Normit ryhmässä vaikuttavat muun muassa siihen, miten riskei-

hin sekä turvallisuuteen suhtaudutaan, mikä on riittävä työn tehokkuus, kuinka paljon vaivaa 

tulisi työsuorituksen eteen nähdä sekä pidetäänkö kokeneemman ja vanhemman työntekijän 

kyseenalaistamista soveliaana (Reiman ym. 2008, 79). Reiman ym. (2008, 79) viittaavat 

Brownin (2000) todenneen normit voitavan jakaa ryhmän sisäistä vuorovaikutusta taikka 

ryhmän suorittamaa tehtävää sääteleviin normeihin. 
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Reiman ym. (2008, 79) viittaavat Haslamin (2004) todenneen, että vahva ja yhtenäinen sosi-

aalinen identiteetti edesauttaa ihmisen kommunikointia sekä vuorovaikutusta, kollektiivista 

toimintaa sekä vastuun kantamista yhteisistä asioista. Sosiaaliseen identiteettiin kuuluu stereo-

typioiden sekä oletusten luominen muiden ryhmien jäsenten motiiveista, asenteista, toimin-

nasta ja muodostuneet asenteet ohjaavatkin suhtautumista muihin ihmisiin vaikuttaen suoraan 

esimerkiksi ryhmien väliseen yhteistyöhön. Ryhmän omatessa vahvan sosiaalisen identiteetin 

voi se toimia yksilölle sosiaalisena tukena suojaten muun muassa stressiltä ja tarjota palautetta 

henkilön työsuorituksen laadukkuudesta, mutta tämä vahvuus voi olla turvallisuuden kannalta 

haitallinen asia pyrkimyksen yhtenäisyyteen estäessä kriittisen suhtautumisen ryhmän tekemi-

siin. (Reiman ym. 2008, 79.) Reiman ym. (2008, 79) viittaavatkin Brownin (2000) todenneen 

ryhmän yhtenäisyyden edistävän ryhmän vallitsevaan mielipiteeseen mukautumista. 

Ulottuvuus 3: Toimintatapojen optimointi sekä ajelehtiminen 

Osatoimintojen käytäntöjen muokkautumista organisaatiossa vähitellen koettujen toiminta-

mahdollisuuksien, tavoitteiden sekä paikallisten normien mukaan kutsutaan ajelehtimiseksi 

(Reiman ym. 2008, 79). Toisin sanottuna ajelehtiminen tarkoittaa yksilöiden, tiimien ja työ-

ryhmien pyrkimyksiksi paikalliseen rutiinien sekä työtapojen optimointiin, josta Reiman ym. 

(2008, 79) viittaavat Reimanin & Oedewaldin (2008) todenneen kehittyvän koko organisaati-

on tavoitteiden kannalta mahdollisesti epäoptimaalisia paikallisia tapoja. Yksittäisen osien 

toiminta voi siis organisaatiossa ajautua sellaiseen tilaan, joka ei vastaa virallisesti määriteltyä 

ja suunniteltua toimintatapaa koko järjestelmän osalta (Reiman ym. 2008, 79–80). Kirjoittajat 

viittaavat Reimanin (2007) todenneen toimintatapojen ajelehtimisen olevan usein yhteydessä 

henkilöiden käsityksissä tapahtuvaan ajelehtimiseen tarkoittaen henkilöiden käsitysten muut-

tumista vähitellen siitä, mikä on turvallista, laadukasta ja riittävää (Reiman ym. 2008, 80).  

Paikallisesti käytännöllisistä sekä tehokkuuskriteerit täyttävistä toimintatavoista tulee vähitel-

len normi niiden osoittautuessa toimiviksi ja epäkäytännöllisistä toimintatavoista taas luovu-

taan henkilöstön havaitessa niiden vaikutusten kokonaisjärjestelmän tasolla puuttuvan (Rei-

man ym. 2008, 80). Reiman ym. (2008, 80) viittaavat Perrowin (1984) todenneen, että nor-

maalitilanteissa tällaisilla paikallisilla toimintaa järkevöittävillä muutoksilla ei ole kokonais-

järjestelmän tasolla merkitystä, sillä sosioteknisen järjestelmän eri toiminnot ja osastot ovat 

vain löyhästi kytkettynä toisiinsa. Kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 80) viittaavat Snookin 

(2000) todenneen toimintojen ajelehtimisen pysyvän todennäköisesti havaitsematta niin kau-

an, kuin järjestelmä pysyy löyhästi kytkettynä. 
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Ulottuvuus 4: Poikkeamien normalisoiminen 

Poikkeamien normalisoimisen tutkijat (Reiman ym. 2008, 80) viittaavat Reimanin & 

Oedewaldin (2008) sekä Vaughanin (1996) todenneen tarkoittavan, että usein toistuneet häiri-

öt aletaan mieltää osaksi normaalia arkea organisaatiossa eikä niihin kiinnitetä enää erityistä 

huomiota. Reiman ym. (2008, 80) viittaavat useiden kirjoittajien (Dekker 2005; Vaughan 

1996; Snook 2000; Starbuck & Milliken 1988) todenneen jokaisen vähittäisen etäisyyden 

päässä alkuperäisistä säännöistä tapahtuvan onnistumisen voivan luoda uuden normin ja tästä 

seuraava vähittäinen askel onkin järjestelmän toiminnan virittäminen. Samat kirjoittajat totea-

vat poikkeamien normalisoimisen tarkoittavan myös rutiineista poikkeamisesta tulevan osa 

rutiinia ja sääntöjen rikkominen muuttuukin rutiinien noudattamiseksi organisaatiossa, joskin 

rutiinitkin ovat toisaalta ammatillisten normien, paikallisten kehittyvien käytäntöjen, ryhmä-

paineen sekä työn tavoitteista seuraavien vaatimusten noudattamista (Dekker 2005; Vaughan 

1996; Snook 2000; Starbuck & Milliken 1988, Reimanin ym. 2008, 80 mukaan). Poikkeamien 

normalisoiminen vaikuttaa vahvasti käsitysten sekä normien muokkautumiseen ja muodostu-

miseen (Reiman ym. 2008, 80). Reiman ym. (2008, 81) viittaavatkin Vaughanin (1996) to-

denneen poikkeamien normalisoitumisen tarkoittavan myös käsitysten ja normien muuttumis-

ta, sillä käsitykset määrittelevät asioita, jotka ovat normaaleita ja hyväksyttäviä työssä ja nor-

mit taas sitä, mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää sekä normaalia. 

Ulottuvuus 5: Työtä ja turvallisuutta koskevien käsitysten juurtuminen 

Rakenteelliset ja teknologiset ratkaisut organisaatiossa ohjaavat tietyn tyyppisiin kulttuurisiin 

käsityksiin ja ylläpitävät niitä (Reiman ym. 2008, 81). Tutkijat (Reiman ym. 2008, 81) viit-

taavat Reimanin & Oedewaldin (2008) kutsuneen edellä mainittua prosessia juurtumiseksi. 

Suunnittelijat ja kehittäjät esimerkiksi sisällyttävät tietojärjestelmiin omia käsityksiään ihmi-

sen roolista turvallisuuden varmistamisessa, miten työtä tulisi tehdä sekä miten turvallisuus 

saavutetaan ja nämä käsitykset antavatkin vihjeitä organisaation työntekijöille oikeanlaisesta 

toiminnasta. Erilaiset tekniset työvälineet toisin sanottuna suuntaavat huomiota tietynlaisiin 

asioihin ja taas pois huomiota joistakin muista asioista. (Reiman ym. 2008, 81.) 

4.6. Hyvän turvallisuuskulttuurin tunnusmerkit 

Millainen on ”hyvä” turvallisuuskulttuuri? Mietin sitä itsekin hyvin pitkään tehdessäni tätä 

tutkielmaa ja päätin muodostaa teorian pohjalta siitä mallin. Teoriapohjasta on selkeästi löy-

dettävissä useita mainintoja joidenkin asioiden kuuluvan hyvään turvallisuuskulttuuriin, mutta 

selventääkseni kokonaiskuvaa itselleni, tein kattavamman kuvauksen hyvästä turvallisuuskult-

tuurista (Liite 3).  
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Rakensin Reimanin ym. (2008) kolmiulotteisen mallin pohjalta hyvän turvallisuuskulttuurin 

tunnusmerkit, mutta laatimani taulukko ei sisällä suoraan mittareita hyvän turvallisuuskulttuu-

rin mittaamiseen. Muodostin haastattelukysymykset muokkaamalla laatimaani mallia turvalli-

suuskulttuurista vastaamaan työturvallisuuden turvallisuuskulttuuria, joka samalla muodosti 

analyysirungon. Analyysirungon mukaiset haastattelukysymykset löytyvät Liitteestä 1 ja 

haastattelukysymykset Liitteestä 2.  
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5. TYÖTURVALLISUUS 

”Työturvallisuus on sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kun-

nossa” (Työturvallisuuskeskus 2019, 3). Työpaikoilla oman sekä muiden turvallisuudesta 

huolehtiminen on kaikkien toimijoiden tehtävänä ja työn haittojen sekä vaarojen havainnointi 

ja ennakointi kuuluu kaikille (Työturvallisuuskeskus 2019, 4). Turvallisen sekä terveellisen 

työpaikan saavuttamiseksi tulee selvittää työtehtäviin liittyvät haitat, vaarat sekä kuormituste-

kijät, joiden perusteella saadaan selville työturvallisuuden sekä työsuojelun kokonaiskuva ja 

näiden pohjalta asetetaan tavoitteet sekä tehdään suunnitelmallisia korjauksia toimintaan. 

Työympäristön sekä työolojen jatkuvalla havainnoinnilla varmistetaan haitta- ja vaaratekijöi-

den hallinta sekä tunnistetaan ajoissa mahdolliset häiriöt. (Työturvallisuuskeskus 2019, 3.) 

Työturvallisuutta edistävän toiminnan perustana on vaarojen kartoittaminen sekä sen jälkei-

nen riskien arvioiminen, jolla tarkoitetaan työtekijän turvallisuuden sekä terveyden näkökul-

masta tehtävää vaarojen arviointia (Mertanen 2015, 50).  

Työturvallisuus tulee ottaa huomioon organisaation kaikissa toimissa ja erityinen vastuu työ-

turvallisuudesta kuuluu organisaation johdolle sekä esimiehille, jolloin heidän tulee tarkkailla 

työympäristöä sekä työyhteisöä ja puuttua havaitsemiinsa vaaratekijöihin. Työnantaja vastaa 

myös henkilöiden työhön perehdytyksestä sekä työhön liittyvästä ohjauksesta ja opettamises-

ta. Päävastuu työturvallisuudesta on kuitenkin määräysvaltaa käyttävän organisaation johdol-

la, mutta työnantajan on tehtävä työturvallisuusasioissa yhteistyötä työntekijöiden kanssa. 

(Mertanen 2015, 38–39.) 

Työturvallisuuden perustana on työturvallisuuslaki, joka määrittelee työnantajan sekä työnte-

kijän velvollisuudet työturvallisuuden toteuttamiseksi sekä sisältää säännöksiä työolosuhtei-

den ja työympäristön haitta- ja vaaratekijöiden sekä työn psykologisen ja fyysisen kuormitta-

vuuden hallinnasta ja ennakoinnista (Työturvallisuuskeskus 2019, 4). Muuta säädösperustaa 

työturvallisuudelle Rajavartiolaitoksessa työturvallisuuslain lisäksi ovat laki työsuojelun val-

vonnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta, laki Rajavartiolaitoksen hallinnosta sekä valtioneu-

voston asetus Rajavartiolaitoksesta (Rajavartiolaitos 2018, 1). 
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Mertanen (2015, 133) toteaa kirjassaan tapaturman vaaraa voitavan vähentää noudattamalla 

ohjeita, käyttämällä suojaimia, välttämällä vaaroja sekä puuttumalla epäkohtiin, jolloin vaara-

tilanteiden väheneminen vähentää samalla tapaturmien määrää. Työtapaturmia kuitenkin sat-

tuu vuosittain ja Tapaturmavakuutuskeskus (2021) toteaa vuonna 2020 korvanneensa 103700 

palkansaajalle sattunutta työtapaturmaa, joista 87500 sattui työpaikalla ja 16200 työpaikan ja 

asunnon välisellä matkalla. Rajavartiolaitoksessa sattui vuonna 2020 työtapaturmia 320 kap-

paletta, joiden osalta aiheutui työkyvyttömyyttä 30 %:lle työtapaturmia kohdanneista henki-

löistä (Rajavartiolaitos 2020b, 25). 

Olen rajannut tämän teoriakappaleen käsittelyssä lain sekä Rajavartiolaitoksen pysyväisasia-

kirjojen vaikutukset työturvallisuuden turvallisuuskulttuurille koskemaan työturvallisuuslakia, 

Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuuden sekä työ- ja palvelusturvallisuuden pysyväis-

asiakirjoja. Työturvallisuuden turvallisuuskulttuuriin vaikuttaa myös moni muu laki sekä py-

syväisasiakirja, kuten laki työsuojelun valvonnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta, laki Raja-

vartiolaitoksen hallinnosta sekä valtioneuvoston asetus Rajavartiolaitoksesta. En tule edellä 

mainittuja käsittelemään niiden ollessa työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin sekä tutki-

muskysymysteni kannalta painopisteen ulkopuolella. Olen koostanut seuraaviin kappaleisiin 

ainoastaan merkittävimmät vaikutukset työturvallisuuslain sekä pysyväisasiakirjojen osalta ja 

peilannut niitä turvallisuuskulttuurin teoriapohjaan. 

5.1. Työturvallisuuslaki ja turvallisuuskulttuuri 

Kotimaisena perussäädöksenä työturvallisuuden osalta toimii työturvallisuuslaki, jota sovelle-

taan julkisella sekä yksityisellä sektorilla ja lain piiriin kuuluvat laadusta ja lähteestä riippu-

matta kaikenlaiset henkilöstöturvallisuuden vaarat. Työturvallisuuslaissa säädetään mm. vaa-

rojen arvioinnista, työpaikan rakenteiden turvallisuudesta sekä terveellisyydestä, työympäris-

tön suunnittelusta, yksin työskentelyyn sekä työpaikkaväkivaltaan liittyvistä vaaroista, työtur-

vallisuuden järjestämisestä yhteisillä työpaikoilla sekä työntekijän turvallisuusvelvoitteista. 

(Finlex 2002.) 
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Kantavana ajatuksena laissa on turvallisuuden kokonaisvaltainen sekä järjestelmällinen hallin-

ta, jota ilmentää esimerkiksi työn vaarojen arviointia sekä selvittämistä koskeva sääntely (Sa-

loheimo 2016, 18). Itse työturvallisuuslakiin on kirjattuna lain tarkoitukseksi parantaa työolo-

suhteita sekä työympäristöä työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi sekä ylläpitämiseksi ja 

torjua sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä ja työympäristös-

tä johtuvia työntekijöiden henkisen ja fyysisen terveyden haittoja (Finlex 2002, 1§). Mertanen 

tiivistää työturvallisuuslain viestin kirjassaan olevan työolojen kehittämisen työntekijöiden 

työkyvyn ylläpitämiseksi sekä tapaturmien, työn aiheuttamien haittojen sekä ammattitautien 

torjumiseksi (Mertanen 2015, 10). 

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvalli-

suudesta sekä terveydestä työssä ottaen huomioon työhön, työolosuhteisiin, työympäristöön 

sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Huolehtimisvelvoitteen laa-

juutta kuitenkin rajataan epätavallisilla sekä ennalta arvaamattomilla olosuhteilla taikka tapah-

tumilla, joihin työnantaja ei olisi voinut vaikuttaa eikä seurauksia välttää kaikista aiheellisista 

varotoimista huolimatta. Työnantajan on mitoitettava, suunniteltava, valittava sekä toteutetta-

va työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä jatkuvasti tarkkailtava työ-

ympäristöä, työtapojen turvallisuutta sekä työyhteisön tilaa. Lisäksi työnantajan on tarkkailta-

va toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn terveellisyyteen sekä turvallisuuteen ja huo-

lehdittava siitä, että terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskevat toimenpiteet otetaan tarpeelli-

sella tavalla huomioon toiminnassa kaikkien organisaation osien osalta. (Finlex 2002, 8§.) 

Saloheimo (2016, 68) toteaa kirjassaan työturvallisuuslain perusajatuksena kuitenkin olevan, 

että turvallisuutta hallittaisiin kokonaisuutena sen sijaan, että keskitytään suojelemaan työnte-

kijöiden terveyttä ratkaisemalla yksittäisiä esille tulevia ongelmatilanteita. 
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Työnantajan velvollisuuksien lisäksi työturvallisuuslaki velvoittaa myös työntekijälle vastuita 

sekä velvollisuuksia turvallisuuden varmistamiseksi työpaikoille. Työturvallisuuslaki velvoit-

taa työntekijää noudattamaan työnantajan ohjeita sekä määräyksiä. Työntekijän on muutoin-

kin noudatettava työolosuhteiden sekä työnsä edellyttämää turvallisuuden sekä terveellisyy-

den ylläpitämiseksi tarvittavaa siisteyttä, järjestystä, varovaisuutta sekä huolellisuutta. Työn-

tekijän on saamansa ohjauksen, opastuksen, kokemuksen sekä ammattitaidon mukaisesti huo-

lehdittava työssään kaikilla käytössään olevilla keinoilla omasta sekä muiden työntekijöiden 

terveydestä ja turvallisuudesta. Työpaikalla tulee välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa 

epäasiallista kohtelua sekä häirintää, jotka voivat aiheuttaa heidän terveydelleen sekä turvalli-

suudelleen vaaraa taikka haittaa. (Finlex 2002, 19§.) Saloheimo toteaa työturvallisuuslain 

lähtökohtana olevan työnantajan ensisijaisen vastuun periaatteen, jossa työntekijän laissa 

määrättyjä velvollisuuksia on suhteellisen vähän eikä niiden rikkomisen varalta ole asetettu 

erikseen rangaistus- tai muita seuraamusvaatimuksia. Työntekijöille säädetyt vastuut eivät 

kuitenkaan lievennä työnantajan vastuuta. (Saloheimo 2016, 119.) 

Työturvallisuuslaissa ei mainita turvallisuuskulttuuria ja vaatimukset työnantajalle sekä työn-

tekijälle ovatkin käytännönläheisiä ja konkreettisiin asioihin sidottuja painottuen työnantajan 

velvollisuuksiin. Työnantaja on velvollinen luomaan konkreettiset raamit turvallisuuskulttuu-

rin muodostumiselle: mm. työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työympäristön suunnittelu, 

työn suunnittelu, työntekijälle annettava opetus sekä ohjaus sekä henkilösuojainten, apuväli-

neiden sekä muiden välineiden varaaminen käyttöön (Finlex 2002, Luku 2). Lisäksi työturval-

lisuuslaissa on oma lukunsa työtä ja työolosuhteita koskevista tarkemmista säädöksistä, joissa 

on huomattava määrä työn konkreettiseen tekemiseen velvoitteita, kuten ergonomian, valais-

tuksen, työn tauottamisen sekä monen muun asian osalta (Finlex 2002, Luku 5).  

Konkreettiset raamit luovat työntekijöille mahdollisuuden tuntea olonsa turvalliseksi ja tehdä 

työnsä turvallisesti, mutta itse turvallisuuskulttuuria on se, miten työntekijät noudattavat näitä 

raameja yksilönä sekä ryhmässä, sillä Oedewaldin ja Reimanin (2006, 28) mukaan ”Organi-

saation turvallisuuskulttuuri on yksilön ja ryhmän arvojen, asenteiden, käsitysten, kompetens-

sien ja käyttäytymistapojen tuote, joka määrittelee organisaation turvallisuusjohtamisen tyylin 

ja tason sekä sitoutumisen siihen.” Mertasen mukaan työntekijällä on oikeus säilyä terveenä 

työssään, mutta hänellä on myös velvollisuus ja mahdollisuus huolehtia omasta sekä muiden 

turvallisuudesta. Tällä tarkoitetaan määräysten ja ohjeiden noudattamista, aktiivista ja oma-

aloitteista toimintaa havaitessa vaaroja taikka epäkohtia sekä mahdollisuuksiensa mukaan 

niiden poistamista ja ilmoittamista niistä johdolle. (Mertanen 2015, 44.) 
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Työturvallisuuslaissa työnantajan vastuut ovat todella laajat ja myös Oedewald ja Reimankin 

(2006, 28) puhuvat turvallisuusjohtamisen tyylistä, tasosta sekä sitoutumisesta siihen, jolloin 

myös turvallisuuskulttuurin teoriapohjasta tulee johtoportaan sekä eri tason esimiesten rooli 

vahvasti esille turvallisuuskulttuurin osalta. Mertanen (2015, 44) toteaa kirjassaan esimiehen 

asenteen vaikuttavan ratkaisevasti työpaikoilla turvallisuuskulttuuriin; heillä on välineet rat-

koa turvallisuuteen liittyviä pulmia, välittää oikeanlaista turvallisuusasennetta sekä seurata ja 

valvoa työntekijöiden työoloja. Huolimatta merkittävistä työturvallisuuslain asettamista vas-

tuista etenkin työnantajalle, mutta myös työntekijälle Reimanin ym. mukaan (2008, 54) tur-

vallisuuskulttuuri ei kuitenkaan ole pelkästään johdon, johtamisjärjestelmän taikka lä-

hiesimiestoiminnan ilmentymä, vaan siinä on merkittävässä roolissa myös työntekijän näkö-

kulma, joka tulee esille erityisesti turvallisuuskulttuurin kehitystyössä ja se tulee myöskin 

huomioida. 

5.2. Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri 

Organisaatioturvallisuutta Rajavartiolaitoksessa määrittää RVLPAK C.25, jonka mukaan 

”Organisaatioturvallisuus on toimintaa, jolla varmistetaan Rajavartiolaitoksen mahdollisuudet 

täyttää sille asetetut vaatimukset kaikissa oloissa suojaamalla ihmisiä, tietoja, materiaalia ja 

ympäristöä onnettomuuksilta, vahingoilta ja vihamieliseltä toiminnalta” (Rajavartiolaitos 

2016, Liite 2, 1). Kokonaisturvallisuuden sanaston mukaan organisaatioturvallisuudella tar-

koitetaan ”Organisaation henkilöstöä, tietoa, materiaalia, teknistä infrastruktuuria ja ympäris-

töä koskevaa turvallisuutta. Organisaatioturvallisuudella varmistetaan organisaation toimin-

nan jatkuvuus kaikissa tilanteissa” (SPEK 2014, 17). 

Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuus koostuu kymmenestä osa-alueesta, jotka ovat: 

henkilöturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, työ- ja palvelusturvallisuus, tietoturvallisuus, toi-

mitilaturvallisuus, materiaaliturvallisuus, ympäristöturvallisuus, lentoturvallisuus, merenkulun 

turvallisuus sekä operaatioturvallisuus (Rajavartiolaitos 2016, 2). Rajavartiolaitoksen organi-

saatioturvallisuuden kokonaisuuden kattavana poikkeama- ja häiriötilanteiden käsittely- ja 

raportointijärjestelmänä toimii Turva-järjestelmä. Järjestelmää käytetään eri osa-alueiden häi-

riöiden sekä poikkeamien kirjaamiseen, raportointiin ja käsittelyyn muodostaen keskeisen 

osan organisaatioturvallisuuden kokonaisuutta sekä eri osa-alueiden tilannekuvaa. (Rajavar-

tiolaitos 2020a, 24.) Riskien tunnistamiseen, seurantaan sekä raportointiin käytetään Granite-

riskienhallintajärjestelmää (Rajavartiolaitos 2016, 5). 
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Turvallisuustoiminnan johtamisesta, resursseista, käytännön toimenpiteistä sekä valvonnasta 

vastaavat organisaatioturvallisuuden osa-alueiden ohjausvastuussa olevat Rajavartiolaitoksen 

esikunnan osastot sekä Vartiolentolaivueen esikunta. Hallintoyksiköt vastaavat organisaatio-

turvallisuuden johtamisesta, toimeenpanosta sekä valvonnasta organisaatioissaan. (Rajavartio-

laitos 2016, 1.) Kokonaisvastuu organisaatioturvallisuudesta on kuitenkin Rajavartiolaitoksen 

johdolla, joka vahvistaa riskien arvioinnin sekä lainsäädännön perusteella laaditut organisaa-

tioturvallisuuden toiminnalliset linjaukset, tavoitteet ja kehittämissuunnitelmat osana Rajavar-

tiolaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelua sekä johtamista. Rajavartiolaitoksen turvalli-

suuspäällikkö vastaa organisaatioturvallisuuden ylläpitämisestä sekä kehittämisestä sovitta-

malla yhteen rajavartiolaitoksen esikunnan osastojen sekä hallintoyksikköjen turvallisuustoi-

mintaa valvoen sekä arvioiden organisaatioturvallisuuden toimivuutta ja kehittymistä. (Raja-

vartiolaitos 2016, 3.) 

Organisaatioturvallisuuden päämääränä on se, että Rajavartiolaitos kykenee toteuttamaan sille 

säädetyt tehtävät strategiansa mukaisesti kaikissa oloissa seuraavalla tavalla: 

 

− Rajavartiolaitoksessa työskentelevien tai toimintaan liittyvien ihmisten henki, 

terveys, fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus tai hyvinvointi ei tarpeettomasti 

vaarannu 

− Rajavartiolaitoksen hallussa oleva tai käsittelemä tieto ei joudu luvattomasti 

ulkopuolisten haltuun, tai sen luottamuksellisuus, eheys tai saatavuus ei 

vaarannu muilla tavoin 

− Rajavartiolaitoksen hallussa oleva tai käyttämä materiaali ja sidosryhmien 

omaisuus on käyttökunnossa ja se ei joudu luvattomasti ulkopuolisten haltuun 

ja käyttöön 

− Rajavartiolaitoksen toiminta ja sen jatkuvuus ei vaarannu 

− Rajavartiolaitoksen toiminta ei vaaranna ympäristön tilaa 

− Rajavartiolaitoksen maine yhteiskunnan keskeisenä turvallisuusviranomaisena 

ei vaarannu  

(Rajavartiolaitos 2016, 2.) 

 

Keskeisinä periaatteina Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuudessa on sen perustuminen 

systemaattiseen riskien käsittelyyn, arviointiin sekä seurantaan, jolloin painopiste on ennalta-

ehkäisevässä toiminnassa pyrkien estämään turvallisuuspoikkeamat etukäteen. Turvallisuutta 

ohjaavat määräykset sekä kehittämissuunnitelmat laaditaan ja ylläpidetään riskien arvioinnin 

perusteella ja tällä riskiperusteisella suunnittelulla varmistetaan turvallisuusratkaisujen kus-

tannustehokkuus sekä toiminnan järkevyys välttäen toiminnan tarpeettoman haittaamisen sekä 

ylisuuret investoinnit. (Rajavartiolaitos 2016, 2–3.) 
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Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuuden pysyväisasiakirjassa (Rajavartiolaitos 2016, 1) 

todetaan turvallisuuskulttuurista seuraavaa: ”Rajavartiolaitoksen turvallisuuskulttuuri perus-

tuu pohjimmiltaan jokaisen virkamiehen henkilökohtaiseen asenteeseen, motivaatioon, sitou-

tumiseen ja ammattitaitoon. Rajavartiolaitoksen ja hallintoyksiköiden johto ovat tässä erityi-

senä esimerkkinä muille.” Hyvän turvallisuuskulttuurin todetaan myös tukevan Rajavartiolai-

toksen mainetta arvojensa ammattitaito, yhteistyökyky sekä luotettavuus mukaisena toimijana 

(Rajavartiolaitos 2016, 1). Työnantajan vastuu korostuu jälleen ja pysyväisasiakirja antaakin 

lähinnä organisaatioturvallisuudelle vastuut eri toiminteille ja määrittelee yleisellä tasolla ris-

kien hallinnasta ja niiden ennaltaehkäisemisestä sekä niiden hallitsemiseen käytettävistä tieto-

järjestelmistä.  

Esimiesten todetaan vastaavan siitä, että alaiset ovat tietoisia turvallisuusmääräyksien sisällös-

tä sekä suorittavat käsketyt turvallisuuskoulutukset. Lisäksi esimiehet vastaavat määräysten 

noudattamisen valvonnasta sekä turvallisuuspoikkeamien käsittelystä työyksikössä sisältäen 

asianmukaiset kirjaukset Turva-järjestelmään. (Rajavartiolaitos 2016, 3.) Rajavartiolaitoksen 

palveluksessa olevien henkilöiden todetaan olevan vastuussa turvallisuudesta omassa toimin-

nassaan perehtymällä turvallisuutta koskeviin määräyksiin sekä ohjeisiin ja myös noudatta-

malla niitä. Lisäksi jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspoikkeamista esimie-

hilleen ja kirjata ne Turva-järjestelmään. (Rajavartiolaitos 2016, 3–4.) 

5.3. Rajavartiolaitoksen työ- ja palvelusturvallisuus sekä turvallisuuskulttuuri 

Työ- ja palvelusturvallisuus on yksi Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuuden kymme-

nestä osa-alueesta, jonka tavoitteena pysyväisasiakirjan RVLPAK C.25 mukaan on nolla tapa-

turmaa ja aloitteellinen sekä avoin ilmoituskulttuuri (Rajavartiolaitos 2016, 2). Tavoitetilassa 

kaikki onnettomuudet ja vahingot ilmoitetaan, jaetaan parhaat käytännöt sekä ilmoitetaan en-

nakoivasti vaaraa tai vahinkoa aiheuttavista olosuhteista sekä tekijöistä (Rajavartiolaitos 

2018, 1). Perusajatuksena työ- ja palvelusturvallisuudella tarkoitetaan keinojen sekä välinei-

den kokonaisuutta, jolla yksilön hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn perusta varmistetaan Raja-

vartiolaitoksessa ja suojataan henkilöitä heihin kohdistuvilta työstä, palveluksesta sekä toi-

mintaympäristöstä aiheutuvista vaaroista (Rajavartiolaitos 2018, 1). Työ- ja palvelusturvalli-

suuden tärkein ja pääasiallinen kohde ovat työympäristön terveyttä uhkaavat vaarat, joiden 

terveyshaittojen määrätietoinen poistaminen sekä ehkäiseminen ovat jokaisen työntekijän 

velvollisuus (Rajavartiolaitos 2018, 2). Työ- ja palvelusturvallisuuteen liittyvät poikkeamat 

sekä havainnot kirjataan Turva-järjestelmään, johon on käyttöoikeudet kaikilla Rajavartiolai-

toksen virkamiehillä (Rajavartiolaitos 2018, 7). 

Työ- ja palvelusturvallisuus jakautuu kahteen eri määritelmään: 
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Työturvallisuudella tarkoitetaan lakisääteisiä työturvallisuuslain (738/2002) 

mukaisia niiden keinojen ja toimintamallien kokonaisuutta, jolla suojataan hen-

kilöitä heihin kohdistuvilta työstä, palveluksesta ja toimintaympäristöstä aiheu-

tuvilta fyysisiltä ja psyykkisiltä vaaratekijöiltä, sekä varmistutaan heidän hyvin-

voinnistaan työpaikalla. 

(Rajavartiolaitos 2016, Liite 2, 2.) 

Palvelusturvallisuudella tarkoitetaan työturvallisuuslain (738/2002) 6 §:ssä 

määritellyssä sotilaallinen harjoituksessa tai koulutuksessa sovellettavien keino-

jen ja toimintamallien kokonaisuutta, jolla suojataan henkilöitä heidän henkeen 

tai terveyteen kohdistuvilta vaaratekijöiltä. Palvelusturvallisuutta ohjataan Puo-

lustusvoimien varomääräyksillä.  

(Rajavartiolaitos 2016, Liite 2, 2.) 

 

Työturvallisuus on organisaatioturvallisuuden osa-alueista ”työ- ja palvelusturvallisuuden” 

rajattu kokonaisuus, joka on lakisääteistä toimintaa tavoitellen työympäristön järjestämistä 

työntekijälle turvalliseksi sekä terveelliseksi ottaen huomioon fyysisen ja psyykkisen puolen 

(Rajavartiolaitos 2018, 2). Työturvallisuuden osalta Rajavartiolaitoksessa noudatetaan työsuo-

jelusäädöksiä, valtion työsuojelun yhteistoimintasopimusta sekä Rajavartiolaitoksen työsuoje-

lun yhteistoimintasopimusta. Rajavartiolaitoksen työsuojelun yhteistoimintasopimus antaa 

perusteet työturvallisuuden ylläpitämiselle sekä sen suunnitelmalliselle kehittämiselle Raja-

vartiolaitoksessa. (Rajavartiolaitos 2018, 2.) 

Rajavartiolaitoksen palvelusturvallisuudella tarkoitetaan työturvallisuuslain 6 §:n mukaista 

sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvää asevelvollisten toimintaa poiketen työturvallisuus-

lain sekä alemman asteisten säädöksien osalta sotilaallisessa koulutuksessa sekä harjoituksis-

sa. Palvelusturvallisuutta säätelee Rajavartiolaitoksen erilliset ohjeet, normit sekä määräykset 

ja Puolustusvoimien antamia palvelusturvallisuuden ohjeita- ja normeja noudatetaan organi-

saatiorakenteen mukaisesti soveltuvin osin. Sotilaallinen harjoittelu sekä koulutus toteutetaan 

ohjesäännöstön ja sotilaskäskyinä annettavien ohjeiden ja määräysten sekä hyväksyttyjen kou-

lutussuunnitelmien mukaisesti. Sotilaallisen koulutuksen ohjeiden sekä määräysten osaaminen 

varmistetaan laadukkaalla sekä riittävällä koulutuksella ja jatkuvalla ohjaamisella sekä val-

vonnalla. (Rajavartiolaitos 2018, 2.) 

Työ- ja palvelusturvallisuuden periaatteet Rajavartiolaitoksessa ovat: 

 

− Pyritään ennalta ehkäisemään ja estämään kaikki vahingot, 

 työtapaturmat ja onnettomuudet 

− Tunnistetaan ja poistetaan työhön ja palvelukseen liittyvät, vaarat 

 tai pienennetään niiden aiheuttamat riskit hyväksyttävälle tasolle 
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− Ilmoitetaan työssä ja palveluksessa havaitut turvallisuuspoikkeamat 

 (läheltä piti ja vaaratilanteet) työympäristön turvallisuustason 

 ylläpitämiseksi 

− Huolehditaan henkilöstön perehdytyksestä ja henkilön tehtävän 

 edellyttämästä osaamisesta 

− Huolehditaan siitä, että käytössä oleva materiaali ja toimintatavat 

 ovat turvallisia 

− Pidetään turvallisuusohjeistus ajan tasalla 

− Henkilöstö on sitoutunut työ- ja palvelusturvallisuuden jatkuvaan 

parantamiseen 

(Rajavartiolaitos 2018, 2–3.) 

 

Työ- ja palvelusturvallisuutta Rajavartiolaitoksessa johdetaan linjaorganisaation, operatiivisen 

kenttätoiminnan, tilanneorganisaation johtosuhteiden sekä esimiesasemassa olevan henkilön 

toimivallan ja aseman mukaisesti. Työ- ja palvelusturvallisuuden parantaminen sekä ylläpito 

tapahtuu yhteistoiminnalla, joka edellyttää kaikkien osallistumista siihen. Jokainen vastaa 

lisäksi käytettävissään olevin keinoin omasta työkyvystään sekä toimintaympäristön, itsensä 

ja muiden turvallisuudesta. Jokaisen on tunnettava työhönsä liittyvät vaarat sekä keinot niiltä 

suojautumiseen. (Rajavartiolaitos 2018, 3.) Työ- ja palvelusturvallisuuden riskien hallinta 

kuuluu hallintoyksiköiden kokonaisriskien hallintaan ja on osa päivittäistä johtamista. Vaaroja 

sekä riskejä tunnistetaan sekä vakavuutta arvioidaan suunnitelmallisella ja järjestelmällisellä 

työllä. Yksikön päällikkö johtaa oman työyksikkönsä työ- ja palvelusriskien hallintaa työtur-

vallisuuspäällikön antaessa tarvittaessa tukea asiantuntijana. (Rajavartiolaitos 2018, 4.) 

Rajavartiolaitoksen työ- ja palvelusturvallisuuden pysyväisasiakirjassa turvallisuuskulttuuri 

mainitaan kohdassa koulutus (Rajavartiolaitos 2018, 5) ja toinen pysyväisasiakirjassa (Raja-

vartiolaitos 2018, 1) kulttuuriin viittaava kohta liittyy ilmoituskulttuuriin. Muita suoranaisia 

turvallisuuskulttuurin tai kulttuurin käsitteellisiä kohtia ei ole, mutta epäsuorasti turvallisuus-

kulttuuria käsitellään useassakin kohdassa. ”Työ- ja palvelusturvallisuuden ylläpito ja paran-

taminen tapahtuu yhteistoiminnalla, jonka edellytyksenä on kaikkien sitoutuminen sen ylläpi-

toon ja parantamiseen” (Rajavartiolaitos 2018, 3). Tämä lause kiteyttää työturvallisuuden tur-

vallisuuskulttuurin erinomaisesti ja tukee turvallisuuskulttuurin teoriapohjaa siinä mielessä, 

että myös Reiman ym. (2008, 74) toteavat yksilöiden henkilökohtaisen vastuun sellaisista 

asioista, joita he eivät voi yksin hallita tekevän turvallisuudesta kollektiivisen ilmiön. 
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Koulutuksen osiossa todetaan työ- ja palvelusturvallisuuden koulutuksen kuuluvan palkatun 

sotilashenkilöstön peruskoulutukseen ja sen tavoitteena olevan oikean ja avoimen asenteen 

luomisen sekä turvallisuuskulttuurin syntymisen (Rajavartiolaitos 2018, 5). Tämän voidaan 

katsoa toteutuneen Aulangon (2021, 41–45) tekemän diplomityön mukaan, jossa Raja- ja me-

rivartiokoulun eri kurssitasojen johtajia haastattelemalla selvisi työturvallisuuden olevan su-

lautettu osaksi opetusohjelmia ja opintojaksoja antaen riittävät perusvalmiudet työturvallisuu-

delle työelämään lähdettäessä. Aulangon työssä maisterikurssin johtaja toteaa koulutuksessa 

pyrittävän turvallisuuskulttuurin kehittämiseen tiedostamalla työturvallisuusasiat kaikissa 

oppiaineissa (Aulanko 2021, 45). 

”Rajavartiolaitoksen työ- ja palvelusturvallisuustoiminnan (TPT) tavoitteena on nolla tapa-

turmaa sekä avoin ja aloitteellinen ilmoituskulttuuri”, jonka osalta ”…avoin ja aloitteellinen 

ilmoituskulttuuri” viittaa turvallisuuskulttuuriin. Reiman ym. (2008, 58–59) toteavat organisa-

torisen oppimisen käytänteissä kannustamisen virheiden ja poikkeamien avoimeen raportoi-

miseen hyvänä asiana. Kuitenkin avoin ja aloitteellinen ilmoituskulttuuri vaatii oikeanlaisen 

suhtautumisen virheisiin ja poikkeamiin, josta Reiman ym. (2008, 58) toteavat epäonnistumi-

siin sekä virheisiin suhtautumisen olevan keskeinen organisaation oppimisen käytäntö turval-

lisuuskriittisillä aloilla.  

Pysyväisasiakirjassa todetaan työturvallisuuspäällikön arvioivan turvallisuuspoikkeamia ja 

hän suorittaa tarvittaessa tarkemman työ- ja palvelusturvallisuustutkinnan. Keskeisimpänä 

päämääränä on turvallisuuden parantuminen etsien tapahtuman syitä eikä niinkään syyllistä. 

(Rajavartiolaitos 2018, 7.) Tutkimustulosten perusteella riippuu hyvin paljon organisaation 

osan turvallisuuskulttuurista, miten henkilöstö kokee tapahtumiin liittyvät selvitykset ja tut-

kinnat; haetaanko puhtaasti syytä tapahtumille vaiko syyllistä. Reiman ym. (2008, 60) totea-

vat pieniä epäonnistumisia voitavan perustella henkilöiden kyvyttömyydellä noudattaa orga-

nisaation periaatteita taikka suuremmissa epäonnistumisissa voitavan syyttää organisaation 

ulkopuolisia tekijöitä, jolloin kummassakaan tapauksessa oikeanlaista organisaation oppimista 

ei tapahdu. 
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Rajavartiolaitoksessa käytössä oleva Turva-järjestelmä kuuluu tärkeänä osana työturvallisuu-

teen sinne syötettävien poikkeamien, onnettomuuksien, vahinkojen sekä toimintahäiriöiden 

syiden selvittämiseksi ja työympäristön kehittämiseksi (Rajavartiolaitos 2018, 3). Turva-

järjestelmä kuuluu myös työturvallisuuden turvallisuuskulttuuriin, sillä ihmisten halukkuus ja 

sitoutuminen ilmoittaa sinne tapahtumista tutkimustulosten mukaan on vaihteleva. Reiman 

ym. (2008, 59) toteavat useilla turvallisuuskriittisillä aloilla toimintaan kuuluvan systemaattis-

ta raportointia kaikista poikkeamista ja tätä voitavan tukea vapaaehtoisilla raportointijärjes-

telmillä, mutta nämä vapaaehtoiset järjestelmät ovat ongelmallisia ja vaativat ilmoittajien jat-

kuvaa motivointia, rankaisemattomuuden ja luottamuksen korostamista sekä johdon ja esi-

miesten tukea niiden käytössä. Näen Turva-järjestelmään liittyvän Reimanin ym. (2008, 59) 

kuvaamat haasteet, sillä ilman raportointijärjestelmään tehtäviä syöttöjä ei tieto etene organi-

saatiossa ja pahimmassa tapauksessa samat vaarat ja onnettomuudet toistuvat eikä niihin voi-

da vaikuttaa. 

5.4. Työturvallisuuslain ja pysyväisasiakirjojen vaikutus työturvallisuuden 

turvallisuuskulttuuriin 

”Työ- ja palvelusturvallisuuden edistäminen kuuluu kaikille työntekijöille johtovastuun olles-

sa työnantajalla tai sen edustajalla” (Rajavartiolaitos 2018, 1). Kuten työturvallisuuslain osal-

ta, myös Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirjoissa (Rajavartiolaitos 2016; Rajavartiolaitos 

2018) päällimmäisenä on työnantajan suuri vastuu sekä työntekijän vastuu noudattaa työnan-

tajan reunaehtoja. Voidaan todeta, että pysyväisasiakirjojen vaikutus turvallisuuskulttuurin on 

lähinnä vastuita ja reunaehtoja luova ja itse turvallisuuskulttuuri on paikallisesti muodostunut 

työnantajan sekä työntekijöiden yhteistoiminnan tulos. Paikallista turvallisuuskulttuuria tukee 

Laineen (2014, 49) tutkimuksen tulos Kaartin jääkärirykmentistä, jossa samassa perusyksi-

kössä oli muodostunut turvallisuuden osalta alakulttuureja ja pienempiä piirejä, joissa turval-

lisuusasioita käsiteltiin aiheuttaen tietokatkoja työyhteisön kokonaisuuden osalta. Tutkimustu-

lokset eivät antaneet yksiselitteistä vastausta alakulttuureista Lapin rajavartioston osalta, mut-

ta osa haastateltavista koki selkeästi olevan eroja työyksiköiden välillä. 
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Käsittelemässäni työturvallisuuslaissa turvallisuuskulttuuria ei mainita laisinkaan ja Rajavar-

tiolaitoksen pysyväisasiakirjoissa turvallisuuskulttuuria käsitellään lähinnä yksittäisinä mai-

nintoina. Työturvallisuuslain osalta on täysin ymmärrettävää, ettei sinne ole turvallisuuskult-

tuurista mainittu sen ollessa todella subjektiivinen, abstrakti ja paikallinen ilmiö. Turvalli-

suuskulttuuria kehittäviä toimia olisi kuitenkin tarpeen liittää enemmän peruskoulutukseen ja 

esimerkin näyttämiseen niissä, kuin Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirjoihin. Turvallisuus-

kulttuuri ei välity ainoastaan asiakirjoja lukemalla, vaan se vaatii asenteellista, arvoihin liitty-

vää ja turvallisuutta korostavaa kulttuuria koulutuksen alusta saakka, jota täydennetään työ-

elämässä annettavalla koulutuksella ja ohjaamisella. Aulangon (2021, 42) diplomityössä raja-

vartijan peruskurssin johtaja toteaa työterveyden ja -turvallisuuden opetuksesta puuttuvan 

riittävän koordinoinnin, selkeät vaatimukset sekä kirjoitetun suunnitelman.  

Koulutuksessa olisi varmasti kehitettävää, vaikka muut kurssitasot (jatko- ja mestarikurssi, 

kadettikurssi sekä maisterikurssi) kurssinjohtajien haastattelujen mukaan onnistuvatkin pää-

osin sitouttamaan työturvallisuuden osaksi opintokokonaisuuksia (Aulanko 2021, 41–45). 

Tilastojen valossa kuitenkin juuri suurimmalta henkilöstöryhmältä3, eli raja- ja merivartijoi-

den osalta työturvallisuuden koulutuksen osalta olisi kehitettävää kurssinjohtajan mukaan. 

Koulutuksen kehittämistarve tuli myös ilmi tutkimusaineistosta, jossa yhtenä kehityskohteena 

on työturvallisuuden koulutuksen tarjoaminen työntekijöille työnantajan toimesta. Tarjoamal-

la spesifiä työturvallisuuden koulutusta peruskoulutuksessa, olisi mahdollista vaikuttaa turval-

lisuuskulttuurin muodostumiseen henkilön työuran alusta alkaen. Työturvallisuuden koulu-

tuksessa voidaan asenteita ja arvoja välittämällä parantaa turvallisuuskulttuuria ja se on kui-

tenkin se tekijä, joka kaikkien puitteiden ollessa kunnossa voi heikentää turvallisuutta henki-

löstön asenteen ollessa huono turvallisuutta kohtaan. 

                                                           
3 Vuonna 2020 henkilöstörakenteen mukaan raja- ja merivartioita oli 1984 henkilöä, siviilivirkamiehiä 
444 henkilöä, upseereita 364 henkilöä, opistoupseereita 151 henkilöä ja erikoisupseereita 33 henkilöä 
(Rajavartiolaitos 2020b, 20). 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulokset on laadittu analysoimalla tutkimusaineisto teorialähtöisellä sisällönanalyy-

sillä, jonka jälkeen analyysin tuloksista on etsitty yhteneväisyyksiä sekä eroja haastateltavien 

vastauksista ja yleistetty useasti esille nousseita asioita kehityskohteina koko Lapin rajavar-

tioston laajuudessa taikka paikallisempina ilmiöinä. Tuloksissa ei verrata työyksiköitä keske-

nään, vaan tarkastellaan näkymää koko rajavartioston laajuudessa nostaen kehityskohteita 

sekä mielenkiintoisia havaintoja esille. Tutkimustulokset on jaettu Reimanin ym. (2008) tur-

vallisuuskulttuurin mallin mukaisiin ulottuvuuksiin, joka helpotti analyysin jäsentämistä sekä 

helpottaa vertaamaan tutkimustuloksia teoriapohjaan. 

6.1. Työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin organisatorisen ulottuvuuden 

tulokset 

Ulottuvuus 1: Johtamisjärjestelmän määrittely ja ylläpitäminen 

Johtamisjärjestelmällä Reiman ym. (2008, 53) tarkoittavat virallisten roolien ja vastuiden ku-

vaamista sekä niiden ymmärrystä organisaatiossa. Tätä ulottuvuutta selvitettiin kahdella haas-

tattelukysymyksellä: 

Tiedätkö mitä rooleja ja vastuita omassa työyksikössäsi on työturvallisuuden osalta? 

Onko mielestäsi työturvallisuuden viralliset roolit ja vastuut kuvattu organisaatiossasi selke-

ästi? 

Haastateltavista enemmistö tiesi oman työyksikön työturvallisuuden vastuut ja roolit. Tutki-

musaineiston perusteella tietous on hyvällä tasolla, joka kiteytyy yhden haastateltavan vas-

taukseen: 

 

No meidän työyksikössä tietenki aina on se päävastuu on niinku kaikessa on sen 

työyksikön esimiehellä mutta tuota meijän yksikön osalta, niin yks kaveri on 

tuossa työsuojelutoimikunnassa varajäsenenä ja sitä kautta ne, siinä ne karkeas-

ti ne meän vastuut, jokasellahan on aina se oma vastuu mutta tässä ne päänäyt-

telijät varmaan on. 

 

Haastateltavista enemmistö totesi organisaation kuvanneen työturvallisuuden viralliset roolit 

ja vastuut selkeästi. Yksi haastateltava totesi hyvin sen, että vaikka organisaatio olisikin ku-

vannut roolit ja vastuut selkeästi, on myös yksilöllä vastuunsa niihin liittyen:  
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No on, elikkä meillä kuitenki on kohtuu selkeä tuo työturvallisuusorganisaatio, 

se mikä siinä ehkä heikkoutena on, että kaikki ei välttämättä edelleenkään orga-

nisaation sisällä ymmärrä sitä oman toimintansa vaikutusta siihen työturvalli-

suuteen että periaatteessa luotetaan vain sokeasti siihen että kun on annettu jo-

ku tietyt työkalut, menetelmät että tämä riittää että sitten ei ole omalla toimin-

nalla mitään merkitystä kun asia ei kuitenkaan näin ole. 

 

Kokonaisuutena tämä ulottuvuus näyttäytyi positiivisessa valossa Lapin rajavartiostossa. Tut-

kimusaineiston perusteella välittyi vastaajien ymmärrys työturvallisuuden rooleista ja vastuis-

ta sekä organisaation onnistuminen tuon ymmärryksen luomisessa. Haastateltavien vastauk-

sista ei löytynyt selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa. 

Ulottuvuus 2: Johdon toiminta turvallisuuden varmistamiseksi 

Johdon toiminnalla Reiman ym. (2008, 52–53) tarkoittavat turvallisuusasioiden huomioimista 

resurssien jaossa, päätöksiä tehtäessä, toiminnan suunnittelun yhteydessä sekä lisäksi tulisi 

varmistaa turvallisuuden suunnittelu pitkällä aikajänteellä ja oma sitoutuminen siihen turvalli-

suusasioiden priorisoinnilla sekä ajankäytöllä. Tätä ulottuvuutta selvitettiin kolmella haastat-

telukysymyksellä: 

Huomioidaanko työyksikön johtoportaan toimesta päätöksiä tehtäessä työturvallisuusasiat ja 

onko niihin tarpeeksi resursseja? Entä vartioston johdon? 

Suunnitellaanko työturvallisuustoimintaa lyhyellä vai pitkällä aikajänteellä? 

Korostaako työyksikön johtoporras työturvallisuusasioita ja näyttääkö se esimerkkiä? Entä 

vartioston johto? 

Puolet haastateltavista totesi työturvallisuuden huomioitavan päätöksiä tehtäessä sekä niihin 

olevan resursseja. Toinen puoli totesi työturvallisuuden huomioitavan mutta resurssien olevan 

vähäisiä, työturvallisuuden olevan taustalla ilman korostamista ja resursseja sanelevan raha 

sekä riittävän kriittisiin taikka pieniin hankintoihin. Nostan mielenkiintoisen vastakkaisen 

kommentin enemmistöön nähden yhden haastateltavan lausumasta, jossa hän toteaa ristiriidan 

vaatimusten ja resurssien saamisen osalta: 

 

No huomioidaan mutta kyllähän se niinku aina raha ratkasee niin, se on niinkun 

yleisesti kaikissa asioissa koko vartioston, niinku tässä on tää vartioston johdon, 

että asioista puhutaan paljon, että pitää hoitaa niinku asiat tietyllä lailla mutta 

sitte jos ne niinku tekee ja tulee ylimääräsiä kustannuksia niin sitte se ei ook-

kaan niin, että semmonen ristiriita joka asiassa vähän on aina että. 
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Kysymyksessä työturvallisuuden suunnittelun aikajänteen osalta puolet totesi toimintaa suun-

niteltavan molemmilla, sekä pitkällä että lyhyellä aikajänteellä. Osa totesi suunnittelun tapah-

tuvan pitkällä aikajänteellä ja osa totesi sen tapahtuvan lyhyellä aikajänteellä. Lyhyt aikajänne 

teoriaan peilaten (Reiman ym. 2008, 52–53) edustaa negatiivisessa valossa suunnittelua, mut-

ta haastateltavien kommenteista aikajänteen tulkintakin oli vaihtelevaa. Lyhyestä aikajäntees-

tä positiivisessa valossa näkisin kommentin, jossa siihen viitattiin päivittäistoiminnan suunnit-

teluun katsomalla ulos ikkunasta ottaen sään vaikutukset huomioon ja pitkänä aikajänteenä 

vuodenaikojen vaikutukset toimintaan. Lyhyestä aikajänteestä negatiivisessa mielessä yksi 

henkilö mainitsee työturvallisuustoiminnan olevan reagoivaa eikä niinkään ennakoivaa. 

Työturvallisuusasioiden korostamista sekä esimerkin näyttämistä johtoportaan toimesta kysyt-

täessä enemmistö toi asian esille positiivisessa valossa. Näiden vastausten joukosta muutama 

henkilö kuitenkin totesi työturvallisuuden olevan taustalla ilman erityistä korostamista osana 

päivittäistä toimintaa. Tulkitsin yhden henkilön suhtautumisen negatiiviseksi, jossa hän totesi 

johtoportaan kyllä korostavan työturvallisuutta mutta esimerkin näyttämisen olevan huonoa. 

Johdon toiminta tutkimusaineiston perusteella näyttäytyy positiivisessa valossa Lapin rajavar-

tiostossa. Ihmiset kokevat selkeästi työturvallisuuden huomioitavan päätöksiä tehtäessä, jos-

kin resurssien saatavuudesta oli mielipiteiden osalta hajontaa. Työturvallisuustoiminnan 

suunnittelu nähtiin valtaosan vastaajien mielestä positiivisessa valossa, eli pitkänä, vaikka 

lyhytkin aikajänne nähtiin osan vastaajien mielestä positiivisessa valossa. Työturvallisuuden 

korostaminen ja esimerkin näyttö oli enemmistön mielestä positiivista. Tästä ulottuvuudesta 

ei tutkimusaineiston perusteella löytynyt selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavar-

tiostossa. 

Ulottuvuus 3: Turvallisuudesta viestiminen 

Turvallisuudesta viestimisellä Reiman ym. (2008, 53) tarkoittavat johdon suhtautumista tur-

vallisuuteen, turvallisuuden tilan seurannasta ja arvioinnista esimerkiksi turvallisuuden nos-

tamisella keskustelun aiheeksi sekä turvallisuudesta välittävän ilmapiirin luomisella. Turvalli-

suuden eteen tehnyt toimenpiteet perusteluineen sekä poikkeamista viestiminen ovat myös osa 

turvallisuudesta viestimistä (Reiman ym. 2008, 53). Näitä asioista selvitettiin neljällä haastat-

telukysymyksellä: 

Nostaako työyksikön johtoporras työturvallisuuden keskustelun aiheeksi ja onko työyksikös-

sänne työturvallisuudesta välittävä ilmapiiri? 

Miten tuo työturvallisuudesta välittävä ilmapiiri ilmenee? 

Tiedottaako työyksikön johtoporras työturvallisuuden eteen tehdyistä toimenpiteistä ja perus-

tellaanko niitä? 
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Viestitäänkö vaaratilanteista, työtapaturmista sekä onnettomuuksista henkilöstölle? 

Puolet haastateltavista totesi työyksikön johtoportaan nostavan työturvallisuuden keskustelun 

aiheeksi sekä heidän työyksikössä vallitsevan työturvallisuudesta välittävä ilmapiiri. Osa tote-

si työturvallisuuden olevan päivittäistä normaalia toimintaa ilman tarvetta korostaa sitä, mutta 

heidänkin työyksiköissään on työturvallisuudesta välittävä ilmapiiri. Työturvallisuudesta vä-

littävän ilmapiiri ilmenemisessä oli useita tekijöitä, joista yhdistävänä tekijänä enemmistöstä 

vastauksista oli avoin keskustelu työyksikön kesken. Muita ilmentäviä tekijöitä oli henkilö-

kohtaisen ominaisuuksien ja rajoitteiden huomioiminen työsuunnittelussa, joka mainittiin 

muutaman haastateltavan kommenteissa. Muutama henkilö mainitsi myös varusteiden päivit-

tämisen sekä huoltamisen ilmentävän työturvallisuudesta välittävää ilmapiiriä. 

Johtoportaan työturvallisuuden eteen tehdyistä toimenpiteistä viestiminen sekä perustelemi-

nen aiheutti jakaumaa, jossa osa totesi niistä tiedotettavan ja perusteltavan tarvittaessa. Osa 

totesi toimenpiteistä viestittävän sekä perusteltavan ja osa totesi niistä vain tiedotettavan. 

Merkillepantavaa on, että kaikkien työyksiköiden osalta kuitenkin ilmeni asioista tiedotetta-

van ja perusteluita ei välttämättä edes kaivata, sillä työturvallisuus on suhteellisen konkreettis-

ta toimintaa ja esimerkiksi aikaisemmat onnettomuudet sekä tapaturmat auttavat ymmärtä-

mään työturvallisuuteen liittyviä päätöksiä ilman perustelemisen tarvetta. 

Vaaratilanteista, työtapaturmista sekä onnettomuuksien viestinnästä henkilöstölle liittyvään 

kysymykseen enemmistö haastateltavista vastasi niistä viestittävän. Enemmistö ei nostanut 

esiin tarvetta kehittämiselle mutta muutama henkilö totesi olevan parantamiselle varaa muis-

tuttamisen lisäämisessä ja tiiviimmässä tiedottamisessa. 

Turvallisuudesta viestiminen -ulottuvuudesta kokonaisuutena muodostuu tutkimusaineiston 

perusteella hyvä kuva Lapin rajavartiostossa. Lähes kaikissa työyksiköissä on hyvä työturval-

lisuudesta välittävä ilmapiiri, työturvallisuus on osa työyksiköiden normaalia toimintaa, työ-

turvallisuuteen liittyvä keskustelu on avointa sekä poikkeamista viestitään. Selkeästi yleistet-

täviä kehityskohteita ei tutkimusaineiston perusteella Lapin rajavartiostosta löytynyt. 

Ulottuvuus 4: Lähiesimiestoiminta 

Reiman ym. (2008, 53–56) tarkoittavat tällä lähiesimiesten toimintaa, jossa he nostavat turval-

lisuuden keskustelun aiheeksi, tukevat turvallisuuskeskustelussa ja kannustavat turvallisuutta 

edistävään toimintaan. Tätä ulottuvuutta selvitettiin kuudella haastattelukysymyksellä: 

Nostaako lähiesimiehet työturvallisuuden keskustelun aiheeksi ja kannustaako hän työturval-

lisuutta edistävään toimintaan? 



64 
 

Miten itse tulkitset hyvät työolot, mitä ne tarkoittavat? 

Puututaanko työoloja heikentäviin asioihin aktiivisesti lähiesimiesten toimesta ja saatteko 

niiden parantamiseen resursseja? 

Näetkö lähiesimiesten tuovan työturvallisuutta esille osana työyksikön arvoja? 

Välittääkö lähiesimiehet työturvallisuuteen liittyvää palautetta omille esimiehilleen, alaisil-

leen ja sivusuunnassa omassa työyksikössä? 

Miten lähiesimiehet suhtautuvat ja reagoivat työturvallisuutta vaarantaviin virheisiin? 

Haastateltavista enemmistö totesi lähiesimiesten nostavan työturvallisuuden keskustelun ai-

heeksi sekä kannustavan työturvallisuutta edistävään toimintaan. Haastateltavien vastauksista 

välittyy tämän olevan normaalia toimintaa ja hyvällä tasolla. 

Kysymyksellä hyvistä työoloista haettiin sen kytköksiä työturvallisuuteen ja niitä löytyikin 

useita. Haastateltavat vastasivat laajalla hajonnalla, miten he tulkitsevat hyvät työolot. Se ku-

vastaa jo tällä otannalla sitä, kuinka eri asioita ihmiset arvostavat työympäristössään. Haasta-

teltavien vastauksista oli kuitenkin selkeästi nostettavissa ilmapiiri ja resurssit jossakin muo-

dossa, jotka toistuivat puolessa haastateltavien vastauksista, joko yhdistelminä taikka yksit-

täin. Vastauksissa toistui myös useasti turvallinen -sanan käyttö kuvaamaan työolojen jotakin 

osa-aluetta, kuten ”…turvallinen ja miellyttävä työpaikka…” ja ”…työtehtävät pystytään hoi-

tamaan turvallisesti…”, jolloin turvallisuus nähdään osana hyviä työoloja. 

Haastateltavista puolet totesi lähiesimiesten puuttuvan aktiivisesti työoloja heikentäviin asioi-

hin ja niiden parantamiseen löytyvän resursseja. Osa totesi lähiesimiesten puuttuvan heikentä-

viin asioihin, mutta resursseja he näkivät olevan ainoastaan pienien asioiden parantamiseen. 

Työoloja heikentäviin asioihin puututaan selkeästi aktiivisesti, mutta resurssien osalta osa 

työyksiköistä saa tutkimusaineiston perusteella asioiden korjaamiseen enemmän resursseja 

kuin toiset. 

Enemmistön mielestä lähiesimiehet tuovat työturvallisuuden esille osana työyksikön arvoja. 

Vastauksista on selvästi tulkittavissa työturvallisuuden olevan selkeä osa normaaleita toimin-

tamalleja eikä sitä tarvitse välttämättä nostaa erikseen esille sen ollessa itsestäänselvyys ja 

rutiini. 

Palautteen välittämisestä lähiesimiesten toimesta pysty- ja sivusuunnassa enemmistö totesi 

palautteen välittyvän, josta osa totesi sen välittyvän tarvittaessa. Osa totesi palautteen välitty-

misen joiltakin osilta epäselväksi, sillä siitä ei ole saatavissa varmennusta esimerkiksi lä-

hiesimiehen ja hänen esimiehensä välisestä palautteesta. Lähiesimiehet selkeästi välittävät 

palautetta työyksiköissä pysty- ja sivusuunnassa. 
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Lähiesimiesten suhtautumista ja reagoimista työturvallisuutta vaarantaviin virheisiin kysyttä-

essä enemmistö totesi heidän suhtautuvan ja reagoivan positiivisesti sekä aloittavan korjaavat 

toimenpiteet ilman syyllistämistä. Nostan ainoan vastakkaisen kommentin, jossa selkeästi 

viitattiin syyllistävän kulttuurin löytymiseen, joskin hän totesi jatkokommentissaan kulttuurin 

parantuneen huomattavasti ja syyllistämistä tapahtuvan enää harvoin: 

 

No minusta niinkö laitoksella on vieläki välillä nimenomaan, ei oo onneksi pal-

jon mutta että kyllä nyt vuosittain sillon tällön jostaki keskustelusta tai jostaki 

sähköpostista viite, että on semmosta syyllisen hakemismeininkiä. 

 

Lähiesimiestoiminta Lapin rajavartiostossa näyttäytyy haastateltavien kommentteihin peilaten 

hyvässä valossa. Lähiesimiehet nostavat työturvallisuuden keskustelun aiheeksi sekä kannus-

tavat työturvalliseen toimintaan, suhtautuvat rakentavasti poikkeamiin, välittävät palautetta 

sekä tuovat työturvallisuutta esille osana työyksiköiden arvoja. Heidän nähtiin myös puuttu-

van työoloja heikentäviin asioihin, joskin resursseja nähtiin olevan tarpeeksi kehityskohteiden 

parantamiseen vain puolesta vastaajista ja puolet totesi resursseja olevan vain pieniin muutok-

siin. Puolesta vastaajamäärästä ei pysty tekemään koko Lapin rajavartioston osalta yleistystä 

resurssien riittämättömyydestä, mutta tätä tulisi ainakin tarkastella. 

Ulottuvuus 5: Yhteistyö ja tiedonkulku lähityöyhteisössä 

Tutkijat Reiman ym. (2008, 56–57) tarkoittavat yhteistyöllä ja tiedonkululla lähityöyhteisössä 

turvallisuutta parantavaa ilmapiiriä, työprosessien helppoa hahmotettavuutta sekä tiedon help-

poa saatavuutta. Tätä ulottuvuutta selvitettiin kolmella haastattelukysymyksellä: 

Millainen ilmapiiri teillä vallitsee työyksikössä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa? 

Näetkö työturvallisuuden haittaavan taikka edistävän tehokasta ja joustavaa töiden tekemis-

tä? 

Onko työprosessit helppo hahmottaa ja saako niiden työturvalliseen suorittamiseen helposti 

tietoa? 

Haastateltavista enemmistö totesi heidän työpisteessään vallitsevan hyvä ilmapiiri työturvalli-

suuteen liittyvissä asioissa. Yksi henkilö totesi ilmapiirin olevan ihan hyvä, mutta sisäilmaon-

gelmien voivan joidenkin henkilöiden osalta vaikuttaa myös ilmapiiriin heikentävästi, jonka 

nostan valtavirrasta poikkeavana havaintona esille: 
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Tietenki haastavia nää sisäilmaongelmat ja tämmöset ku ne on niin semmosia, ei 

voi sanoa että henkilökohtasia mutta ihmiset reagoi niihin eri tavalla että joi-

hinki se vaikuttaa ja joihinki ei, niin tietenki varmaan tuommonen niinkun jotku 

sisäilmaongelmat niin ne voi olla jollekki sitte, ne vaikuttaa kokonaisvaltasesti 

siihen työntekoon ja työviihtyvyyteen niin se voi tuommoseksi ilmapiiriasiaksikin 

muodostua sitten. 

 

Kysyttäessä työturvallisuuden vaikutusta tehokkaaseen ja joustavaan töiden tekemiseen kaikki 

vastaajat totesivat, että työturvallisuus ei haittaa tehokasta ja joustavaa töiden tekemistä. Ha-

jontaa oli kuitenkin sen suhteen, että puolet näkivät työturvallisuuden edistävän töiden teke-

mistä, kun toinen puoli näki työturvallisuuden hidastavan sitä. Työturvallisuus nähtiin kaik-

kien mielestä tärkeänä tekijänä, joskin muutama henkilö mainitsi työturvallisuuden ja tehok-

kuuden ristiriidasta esimerkkinä partiotoiminnan yhteydessä tapahtuvasta kaatuneiden puiden 

sahaamisesta moottorisahalla, josta yksi haastateltava totesi seuraavaa: 

 

No sekä että. Kuten sanoin sitä, että moottorisahan hetkellisestä käytöstä se sitte 

se tehokkuus heikkeneepi ja se joustavuus, jos sitä ruvettais niitä kokovarusteita 

pukemaan ja laittamaan. Siinä ainaki on niinkö selvästi haittaapi ja edistää taas 

sitte sillä tavalla, että siihen ei mene aikaa niin paljoa. 

 

Kysyttäessä työprosessien hahmotettavuudesta sekä tiedon saatavuudesta työprosessien suo-

rittamiseen enemmistö totesi, että työprosessit on helppo hahmottaa ja niiden suorittamiseen 

saa helposti tietoa. Tarkensin kysymystä tiedon laadusta ja puolet vastasi sen olevan sähköistä 

sekä hiljaista tietoa ja osa vastasi sen olevan pelkästään hiljaista tietoa. Työprosessit on siis 

helppo hahmottaa työyksiköissä ja tietoakin saa, mutta tiedon laatu vaihtelee sähköisestä hil-

jaiseen tietoon. 

Kokonaisuutena yhteistyö ja tiedonkulku työyhteisössä -ulottuvuus näyttäytyi positiivisesti 

Lapin rajavartiostossa. Työturvallisuuteen liittyvissä asioissa ilmapiiri voidaan todeta hyväksi. 

Työturvallisuuden ei nähdä haittaavan tehokasta ja joustavaa töiden tekemistä, joskin osa nä-

kee sen hidastavan sekä alentavan tehokkuutta. Henkilöstö hahmottaa työprosessit sekä niiden 

suorittamiseen saa hyvin tietoa. Selkeästi yleistettäviä kehitettäviä kohtia ei tästä ulottuvuu-

desta tutkimusaineiston perusteella Lapin rajavartiostosta löytynyt. 

Ulottuvuus 6: Yhteistyö ja tiedonkulku yksiköiden välillä 

Reimanin ym. (2008, 56–57) mukaan yhteistyö ja tiedonkulku yksiköiden välillä kattaa mo-

nen tasoisia ryhmiä, joista keskeisimpiä ovat pienryhmät esimerkiksi tiimit ja yksiköt sekä 

niiden sisäinen yhteistyö. Tätä ulottuvuutta selvitettiin kahdella haastattelukysymyksellä: 
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Vaihdetaanko työturvallisuuteen liittyvää tietoa muiden työyksiköiden kanssa ja miten tiedon-

vaihto on toiminut? 

Vaihdetaanko työturvallisuuteen vaikuttavaa tietoa työvuorojen välillä ja miten se on toimi-

nut? 

Tiedonvaihdosta sekä sen toimivuudesta muiden työyksiköiden kanssa kysyttäessä enemmistö 

totesi tietoa vaihdettavan, mutta tiedonvaihdon toimivuuden osalta oli mielipiteissä paljon 

vaihtelua. Osa totesi tiedon vaihtuvan työsuojeluorganisaation raporttien välityksellä sekä 

koko rajavartioston yhteisissä palavereissa ja osa totesi tiedonvaihdon olevan vähäistä, koska 

isompia poikkeamia on vähän. Tiedonvaihdon voidaan sanoa olevan tutkimusaineiston perus-

teella toimivaa koko rajavartioston laajuudessa. Yleisesti oli tulkittavissa, että tieto kyllä välit-

tyy tarvittaessa ja tiedon liikkuvan enemmän organisaation välityksellä kuin suoraan työyksi-

köstä toiseen. 

Kysyttäessä tiedonvaihdosta työvuorojen välillä omassa työyksikössä enemmistö totesi tietoa 

vaihdettavan ja tiedonvaihdon olevan toimivaa. Tietoa vaihdettiin usealla eri kanavalla, joita 

olivat kahvitauot vuorojen välillä, sähköposti, sähköiset päiväkirjat, soittaminen puhelimella 

sekä whatsapp -ryhmät. Muutama henkilö totesi, että tietoa ei vaihdeta ja syyksi tähän selittyi 

esikuntatyössä tehtävä virastotyöaika, jolloin kaikki ovat lähtökohtaisesti samaan aikaan töis-

sä. Tiedonvaihto työyksiköiden sisällä näyttää olevan Lapin rajavartiostossa toimivaa. 

Kokonaisuutena yhteistyö ja tiedonvaihto työyksiköiden välillä -ulottuvuus näyttäytyi tutki-

musaineiston perusteella positiivisesti ja tietoa selkeästi vaihdetaan työyksiköiden välillä sekä 

työyksiköissä työvuorojen välillä. Työyksiköiden välisestä tiedonvaihdosta oli tulkittavissa, 

että vähäinen poikkeamien määrä voi selittää vähäisempää tarvetta olla yhteydessä, mutta 

tieto kuitenkin tarvittaessa välittyy nopeastikin ja rajavartioston yhteisistä palavereista sekä 

työsuojelutoimikunnan raporteista tieto välittyy kaikkiin työyksiköihin. Tutkimusaineiston 

perusteella ei noussut selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa. 

Ulottuvuus 7: Eri ammattiryhmien osaamisen yhteensovittaminen 

Reiman ym. (2008, 57) toteavat yhteistyön ja tiedonkulun tarkastelun olevan mahdollista 

myös erilaisten alakulttuurien taikka -ryhmien toiminnassa, esimerkiksi eri ammattiryhmien 

välillä. Ammattiryhmillä tässä tapauksessa tarkoitettiin rajavartijoita, opistoupseereita sekä 

upseereita. Ulottuvuutta selvitettiin kahdella haastattelukysymyksellä: 

Onko eri ammattiryhmien välillä valtasuhteita taikka hierarkiaa, joka heikentäisi työturvalli-

suutta? 

Näetkö henkilöstön monipuolisuuden sekä erilaisuuden vähentävän hierarkiaa? 
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Kysyttäessä työturvallisuutta heikentävän hierarkian tai valtasuhteiden ilmenemisestä eri am-

mattiryhmien välillä kaikki haastateltavat totesivat, ettei sellaista ole havaittavissa. Kysyttäes-

sä henkilöstön monipuolisuuden sekä erilaisuuden vaikutuksesta hierarkiaan enemmistö totesi 

erilaisuuden ja monipuolisuuden vähentävän hierarkiaa. Muutama henkilö ei osannut vastata.  

Eri ammattiryhmien osaamisen yhteensovittaminen -ulottuvuus näyttäytyi positiivisessa va-

lossa Lapin rajavartiostossa. Hierarkia ja valtasuhteet eivät vaikuta työturvallisuuteen negatii-

visesti ja henkilöstön erilaisuus sekä monipuolisuus nähdään positiivisena asiana. Haastattelu-

jen perusteella on mielenkiintoista huomata yhtäläisyyksiä Reimanin ym. (2008, 57) esille 

tuomaan korkean luotettavuuden organisaatioon (HRO), jossa niiden piirteenä nähtiin moni-

puolisuuden ja erilaisuuden arvostaminen vähentäen hierarkiaa. Työturvallisuuden osa-

alueella tutkimusaineiston perusteella Lapin rajavartiosto omaa korkean luotettavuuden orga-

nisaation piirteitä. Hierarkia on matalaa ja asioista keskustellaan sotilasarvosta riippumatta 

jokaisen yksilön tuodessa omalla ammattitaidollaan, erikoisosaamisalueillaan ja persoonallaan 

lisäarvoa työyksikölle. Tästä ulottuvuudesta ei löytynyt tutkimusaineiston perusteella selkeäs-

ti yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa. 

Ulottuvuus 8: Organisatorisen oppimisen käytännöt 

Organisatorisen oppimisen käytännöillä Reiman ym. (2008, 58–60) tarkoittavat positiivista 

suhtautumista kysymiseen ja kyseenalaistamiseen, kannustamista poikkeamien avoimeen ra-

portoimiseen, ongelmakohtien tunnistamista sekä diagnosoimista toimenpiteiden määrittä-

miseksi ja toteuttamiseksi sekä kehitystoimenpiteiden seuraamista. Tätä ulottuvuutta selvitet-

tiin kuudella haastattelukysymyksellä: 

Miten kyseenalaistamisen, kysymiseen ja perustelujen vaatimiseen työyksikössäsi suhtaudu-

taan? 

Kannustetaanko teillä työturvallisuuden poikkeamien avoimeen raportoimiseen? 

Tunnistetaanko ongelmakohdat työturvallisuudessa, määritetäänkö niihin toimenpiteet ja to-

teutetaanko kyseiset toimenpiteet? 

Opitaanko teillä työturvallisuuden poikkeamista, virheistä ja vaaratilanteista? 

Kyetäänkö ilmaantuneita työturvallisuuden kipukohtia ymmärtämään ja ennakoimaan nega-

tiivisia vaikutuksia ennen niiden toteutumista? 

Näetkö työyksiköltäsi löytyvän tahtoa sekä kykyä parantaa työturvallisuutta? 

Kysyttäessä haastateltavilta suhtautumisesta kyseenalaistamiseen, kysymiseen ja perustelujen 

vaatimiseen työyksikössä, totesivat kaikki suhtautumisen omassa työyksikössä olevan positii-

vista. Vastauksista on tulkittavissa, että työyksiköissä vallitsee avoin keskusteleva kulttuuri, 

jossa kyseenalaistaminen nähdään kehittämisenä ja ihmiset uskaltavat kysyä sekä asioita pe-

rustellaan tarvittaessa. 
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Kaikki haastateltavat totesivat heidän työpisteissään kannustettavan poikkeamien avoimeen 

raportoimiseen. Vastauksista on kuitenkin tulkittavissa, että raportoinnin tasossa on vaihtelua 

johtuen laiskuudesta, raportoinnin aiheuttamasta ylimääräisestä työstä sekä syyllisten hakemi-

sesta, mutta raportoinnin todetaan kuitenkin parantuneen huomattavasti ajan saatossa. Reiman 

ym. (2008, 60) toteavat vapaaehtoisuuteen perustuvien raportointijärjestelmien olevan ongel-

mallisia ja vaativan ilmoittajien jatkuvaa motivointia sekä rankaisemattomuuden ja luotta-

muksen korostamista johdon ja esimiesten tuen lisäksi. Tässä voidaan todeta yhteneväisyyksiä 

tutkimusaineiston sekä teorian välillä, sillä Rajavartiolaitoksen Turva -järjestelmä perustuu 

käytännössä omaan motivaatioon sekä motiiveihin raportoida poikkeamia. 

Enemmistö totesi ongelmakohdat tunnistettavan, niihin määritettävän toimenpiteet ja kyseiset 

toimenpiteet toteutettavan. Muutama totesi, että asioiden täytyy tulla ensin ilmi henkilöstön 

kertomana taikka poikkeamana ennen mahdollisuutta toimenpiteisiin. Tutkimusaineiston pe-

rusteella toimintaa analysoidaan ja saatua tietoa hyödynnetään. 

Kysyttäessä haastateltavilta virheistä, poikkeamista ja vaaratilanteista oppimisesta enemmistö 

totesi niistä opittavan. Muutama totesi, että vaatii asian tuomisen ilmi, jotta siitä pystyy oppi-

maan. Yksi henkilö totesi, että niistä ei aina opita ja esimerkiksi heikoille jäille menemisen 

toistuvan, vaikka sen riskit tiedetään.  

Kysymys kykenemisestä työturvallisuuden kipukohtien ymmärtämiseen sekä negatiivisten 

vaikutusten ennakointiin aiheutti hajontaa vastauksissa. Puolet totesi, että kyetään osittain 

ennakoimaan mutta kaikkea ei pystytä. Muutama totesi ennakointiin kyettävän ja muutama 

totesi kieltävästi. Tutkimusaineistosta nousi mielenkiintoinen kommentti siitä, miksi ei kyetä 

kipukohtien ymmärrykseen ja negatiivisten vaikutusten ennakointiin: 

No ei oikeastaan resurssit riitä siihen elikkä ongelmahan on, että ei ole henkilöä 

joka niin sanotusti vastais suoranaisesti työturvallisuudesta tai turvallisuudesta 

kokonaisuuden mittakaavassa niin ei tämän hetken työtehtävien määrä niinkö 

millään tasalla niin ei se mahdollista sitä, että me pystyttäis tavallaan analysoi-

maan tämän hetken toimintatapoja työturvallisuuden näkökulmasta, siihen ei ole 

yksinkertasesti resursseja vaan että se valitettavasti oottaa sitä, että tulee joku 

poikkeama, jonka kautta se havainnoidaan. 
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Turvallisuudesta vastaavan henkilön puuttumiseen löytyy mielenkiintoinen linkitys teoriapoh-

jasta, joskin Resurssien hallinta -ulottuvuuden alta. Siinä kirjoittajat (Reiman ym. 2008, 62) 

totesivat viitaten Oedewaldin & Reimanin (2006) artikkeliin henkilöstön subjektiivisten ko-

kemusten riittämättömästä henkilöstöresurssista turvallisuuden kannalta olevan monesti ainoi-

ta indikaattoreita eikä niitä välttämättä pidetä oikeina tietolähteinä. On mahdollista, että hen-

kilöstön ilmi tuoma tarve turvallisuusupseerille ei ole oikeaksi katsottu tietolähde organisaati-

on toimesta. 

Kysyttäessä työyksiköltä löytyvää tahtoa ja kykyä työturvallisuuden parantamiseen enemmis-

tö totesi molempia löytyvän. Yksi totesi tahtoa löytyvän mutta ei resursseja parantamiseen ja 

yksi totesi tahtoon ja kykyyn vaikuttavan organisaation negatiivisen asenteen työturvallisuutta 

kohtaan. 

Ulottuvuus organisatorisen oppimisen käytännöistä kokonaisuutena näyttäytyi tutkimusaineis-

ton valossa positiivisesti. Henkilöstön kesken vallitsee avoin keskustelukulttuuri ja ihmiset 

uskaltavat puhua asioista. Poikkeamien avoimeen raportoimiseen kannustetaan ja henkilöstön 

kynnys raportoimiseen on laskenut, joskin sitä voisi edelleen laskea. Työyksiköissä tunniste-

taan ongelmakohdat, niihin määritetään toimenpiteet ja toimenpiteet toteutetaan. Poikkeavista 

tapahtumista opitaan, mutta työturvallisuuden kipukohtia ei pystytä yksiselitteisesti ymmär-

tämään eikä ennakoimaan kaikkia tapahtumia, josta nostona tarve turvallisuusupseerille ana-

lysoimaan toimintaa jo ennen poikkeamien syntymistä. Henkilöstöltä löytyy tahtoa ja kykyä 

työturvallisuuden parantamiseen. Tästä ulottuvuudesta ei löytynyt selkeästi yleistettäviä kehi-

tyskohteita tutkimusaineiston perusteella koko Lapin rajavartioston laajuudessa, mutta yleis-

tettävyyden alle jäävä tärkeä kehityskohde on ilmennyt tarve turvallisuusupseerille, joka ky-

kenisi analysoimaan työturvallisuustoimintaa jo ennen poikkeamien tapahtumista. 

Ulottuvuus 9: Osaamisen varmistaminen ja koulutus 

Reiman ym. (2008, 60–61) tarkoittavat koulutuksella henkilöstölle annettavaa spesifiä turval-

lisuuden koulutusta ja osaamisen varmistamisella henkilöiden työsuhteen aikaista osaamisen 

ylläpitämistä, kehittämistä sekä arviointia. Tätä ulottuvuutta selvitettiin viidellä haastatteluky-

symyksellä: 

Annetaanko teidän työyksikössä työturvallisuuteen liittyvää koulutusta henkilöstölle ja mil-

laista se on? 

Kehitetäänkö henkilöstön saamaa työturvallisuuden koulutusta ja arvioidaanko sitä säännöl-

lisesti? 

Annetaanko teillä koulutusta rutiini- sekä haastavien työtehtävien työturvallisuuteen liittyen? 

Ylläpidetäänkö, kehitetäänkö ja arvioidaanko henkilöstön työturvallisuuteen vaikuttavaa 

osaamista työsuhteen aikana? 
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Kiinnitetäänkö henkilöstön perehdyttämisessä huomiota työturvallisuuteen? 

Kysyttäessä haastateltavilta annetaanko työyksiköissä työturvallisuuteen liittyvää koulutusta 

ja millaista se on, vastasivat kaikki myöntävästi sitä annettavan, joskin näkemys itse työtur-

vallisuuskoulutuksen käsitteestä oli vaihteleva. Näkemyksissä oli eroja, sillä osa toi voiman-

käytön koulutukset esille työturvallisuuden koulutuksena, osa totesi sen olevan mukana pe-

rehdytyksessä ja osa totesi suoranaista työturvallisuuden koulutusta annettavan ainoastaan 

työsuojeluorganisaatioon kuuluville henkilöille. Enemmistön vastauksista oli kuitenkin tulkit-

tavissa, että työturvallisuuden koulutus nähdään osana päivittäistä toimintaa jossakin muodos-

sa kaikissa työyksiköissä.  

Edellistä kysymystä jatkettiin kysymällä henkilöstön saaman työturvallisuuden koulutuksen 

kehittämisestä ja säännöllisestä arvioimisesta. Haastateltavien vastauksissa puolet totesi sitä 

kehitettävän ja muutama totesi, ettei kumpaakaan tapahdu. Osa toi esille työturvallisuuden 

koulutusta kehitettävän, mutta tarvittaisiin organisaation tarjoamaa työturvallisuuden koulu-

tusta voidakseen arvioida työyksikön koulutusta ja toimintaa. Nostan yhden vastaajan kom-

mentin, joka kiteyttää hyvin mainitun tarpeen työturvallisuuden koulutukselle: 

 

No haluaisin sanoa, että kehitetään mutta tuota ehkä siinä ois semmonen tehos-

tamisen paikka, mie en tiiä nyt sitte taas onko olemassakaan edes mitään valta-

kunnallista tämmöstä työturvallisuuden koulutusohjelmaa, jos ei niin se voisi ol-

la ihan hyvä asia mitä esimerkiksi tuolla työpisteessä niin vois sitte seurata ja 

sitä kautta sais ehkä vähän kynsiä enemmän myös sitte tänne työyksiköihin, että 

miten sitä pystys arvioimaan sitä työturvallisuuskoulutuksen tasoa. 

 

Kysymykseen annettavasta koulutuksesta rutiini- ja haastavien työtehtävien työturvallisuuteen 

liittyen enemmistö totesi heidän työyksikössään molempia annettavan. Haastavien työtehtä-

vien osalta nousi voimankäytön koulutus puolessa vastauksista esille. Rutiinityötehtävien 

osalta oli tulkittavissa, että työturvallisuuden koulutus nähdään osana normaalia päivittäistoi-

mintaa ja kertauskoulutusta kohdennetaan tarvittaessa jollekin osa-alueelle. 

Kysymys työsuhteen aikana työturvallisuuteen vaikuttavan osaamisen ylläpitämisestä, kehit-

tämisestä sekä arvioimisesta jakoi mielipiteitä. Osa totesi kaikkia edellä mainittuja toteutetta-

van jossakin muodossa. Osa totesi ylläpidettävän ja kehitettävän, mutta arvioinnin puuttuvan. 

Muutama totesi ainoastaan perehdyttämisen, perusrutiinit sekä tarvittaessa toimintaan puut-

tumisen ainoina kysyttyä aihetta ilmentävinä asioina. 
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Kaikki haastateltavat totesivat henkilöstön perehdyttämisessä kiinnitettävän huomiota työtur-

vallisuuteen. Vastauksista oli tulkittavissa perehdyttämiseen panostettavan jokaisessa työyk-

sikössä ja monessa niistä on vastuuperehdyttäjät nimettyinä. Perehdytys jatkuu työpaikkakou-

lutuksena pitkin työuraa. 

Kokonaisuutena osaamisen varmistaminen ja koulutus -ulottuvuus näyttäytyi tutkimusaineis-

ton perusteella positiivisessa valossa. Työturvallisuuteen liittyvä koulutus nähdään olevan osa 

kaikkea annettavaa koulutusta ja kehitettäessä päivittäistoiminnan toimintatapoja kehitetään 

samalla myös työturvallisuutta. Saavuttaakseen kyvyn arvioida työturvallisuuden osa-aluetta 

osana muuta koulutusta henkilöstö kaipaisi organisaation tarjoamaa työturvallisuuden koulu-

tusta. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään, mutta arviointia ei tapahdu organisaa-

tion toimesta, vaan sitä tehdään havainnoimalla kollegoiden suoriutumista ja antamalla pa-

lautetta. Perehdyttämisessä kiinnitetään yksimielisesti huomiota työturvallisuuteen ja havain-

noimalla toimintaa kohdennetaan heikompiin osa-alueisiin kertauskoulutusta tarvittaessa. Ke-

hityskohteena Lapin rajavartiostossa voidaan tutkimusaineiston perusteella yleistää tarve työ-

turvallisuuden koulutukselle organisaation tarjoamana, jolloin työturvallisuuteen vaikuttavia 

elementtejä pystytään päivittäistoiminnassa arvioimaan paremmin. 

Ulottuvuus 10: Resurssien hallinta 

Resurssien hallinta koostuu Reimanin ym. (2008, 62, 64) mukaan henkilöstöresursseista, ma-

teriaalisista resursseista sekä työn sujuvasta rytmittämisestä. Tätä ulottuvuutta selvitettiin nel-

jällä haastattelukysymyksellä: 

Onko teillä riittävästi henkilöstöresurssia työtehtävien työturvalliseen hoitamiseen? 

Onko teillä riittävästi materiaalisia resursseja työtehtävien työturvalliseen hoitamiseen? 

Onko työtehtävät optimaalisesti rytmitettyjä palautumisen kannalta ja henkilöstö kykenee työ-

turvallisesti hoitamaan työtehtävänsä? 

Tukeeko resurssien kokonaisuus mielestäsi työturvallisuutta? 

Henkilöstöresurssin riittävyydestä kysyttäessä puolet vastasi niiden riittävän. Osa totesi riittä-

vän normaalitilanteessa ilman poikkeamia. Muutama henkilö totesi henkilöstöresurssin riittä-

vän osittain ja heillä tehtävän yksin töitä yövuorossa, vaikka vastuulla on koko rajavartioston 

operatiivinen toiminta. Tästä nousee mielenkiintoinen havainto verrattaessa tutkimusaineistoa 

turvallisuuskulttuurin teoriapohjaan. Teoriapohjassa todetaan turvallisuuskriittisillä aloilla 

yhtenä keskeisenä töiden suunnittelun perusteena olevan redundanssin periaatteen, joka tar-

koittaa kriittisten toimintojen varmistamista, esimerkiksi lentokoneessa varapilotilla toisen 

ollessa kykenemätön lentämään (Reiman ym. 2008, 63–64). Tutkimusaineiston perusteella on 

havaittavissa huoli esimerkiksi sairaskohtauksesta yksin töitä tehtäessä, jolloin ainoa operatii-

vista toimintaa johtava henkilö on siihen kykenemätön: 
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No se riippuu kyllä tilanteesta. Tietenki tuohan nyt on tuo johtokeskus siinä mie-

lessä, että mitä ite miettiny se yksin työskentely yöaikaan tuossa, niin siinä ehkä 

semmonen työturvallisuusnäkökulma, kun siinä yksin ollaan ja periaatteessa sie 

oot tässä vartiostossa ainut henkilö kuka niinku on, pitäis olla paikan päällä hä-

lyttämässä muita henkilöitä tai alkamassa toimenpiteisiin jos vaikka sattuu joku 

sairaskohtaus tässä jollekki jokehenkilöstölle ku se on yksin siellä työvuorossa, 

niin kyllä siinä niinku semmonen riskitekijä on sitte, että siinä on semmonen mi-

kä on itellä sillontällön mietityttäny. 

 

Materiaalisten resurssien riittävyydestä kysyttäessä enemmistö vastasi niitä olevan riittävästi. 

Muutama henkilö totesi materiaalin olevan ajoittain riittämätöntä sekä osan välineistä olevan 

yhteiskäytössä hidastaen käyttöä esimerkiksi suojavälineiden vaatiessa aina ylimääräistä sää-

töä. 

Työtehtävien optimaalisesta rytmittämisestä kysyttäessä enemmistö henkilöistä vastasi työ-

tehtävien olevan optimaalisesti rytmitettyjä. Osa kuitenkin totesi erinäisten asioiden voivan 

vaikuttaa negatiivisesti töiden optimaalisen rytmittämiseen, kuten esimerkiksi koronavirus-

pandemia, pitkät välimatkat Lapissa sekä pitkät työputket. Pitkät työputket kylläkin lisäävät 

henkilöstön työhyvinvointia mutta voivat vaikuttaa työturvallisuuteen. 

Haastateltavista enemmistö totesi resurssien kokonaisuuden tukevan työturvallisuutta. Yksit-

täisenä havaintona tutkimusaineistosta nostan haastateltavan kommentin, jossa hän totesi re-

sursseja voitavan myös kohdentaa valtakunnallisesti, kuten on tapahtunutkin sisärajatarkastus-

ten ollessa voimassa länsirajalla liittyen koronaviruspandemiaan: 

 

No kyllä ja ainahan tosiaan on se mahollisuus kuitenki verrattain iso organisaa-

tio valtiollinen organisaatio, niin niitä resursseja ja välineistöä on mahollista 

sitte kohdentaa tarvittaessa toisaallekkin. 

 

Resurssien hallinta -ulottuvuus kokonaisuutena näyttäytyi tutkimusaineiston perusteella ole-

van hyvällä tasolla. Henkilöstö- ja materiaaliset resurssit riittävät sekä työ on optimaalisesti 

rytmitettyä normaalissa toiminnassa. Poikkeamat aiheuttavat tutkimusaineiston perusteella 

nopeasti vajetta kaikilla resurssien osa-alueilla, mutta resurssien kokonaisuus nähdään riittä-

vänä normaalitoiminnassa ja resursseja pystytään kohdentamaan myös organisaation sisäisesti 

muualta lisää. Tutkimusaineistosta ei noussut selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin 

rajavartiostossa resurssien hallinnan ulottuvuudesta, joskin muutaman ihmisen esittämää 

huolta yötyön tekemisestä yksin tulisi tarkastella rajavartioston operatiivisen johtamistoimin-

nan näkökulmasta. 

Ulottuvuus 11: Työn tukeminen ohjeilla 
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Tätä ulottuvuutta selvitettiin kahdella haastattelukysymyksellä:  

Miten henkilöstö suhtautuu työyksikön sääntöihin ja ohjeisiin sekä niiden ylläpitämiseen? 

Miten näet sääntöjen ja ohjeiden vaikuttavan työturvallisuuteen? 

Kaikki haastateltavat totesivat suhtautumisen työyksikön sääntöihin ja ohjeisiin olevan omas-

sa työyksikössään hyvällä tasolla. Yksittäisenä havaintona tutkimusaineistosta yksi henkilö 

totesi aikaisempien poikkeamien motivoivan henkilöstöä noudattamaan ohjeita ja sääntöjä: 

 

Hyvin koska tuota niitä vahinkoja on aina sattunu välillä ja jokanen tuntee jonku 

jolla on käyny pahasti tai sitte ollu läheltäpititilanne, niin kyllä se on hyvä moti-

vaattori, ei ole ongelmia tämän suhteen. 

 

Toisessa kysymyksessä selvitettiin sääntöjen ja ohjeiden vaikutusta työturvallisuuteen. Kaikki 

haastateltavat totesivat sääntöjen ja ohjeiden parantavan työturvallisuutta. Yksi haastateltava 

kuvasi sääntöjen ja ohjeiden vaikutuksesta työturvallisuuteen vahinkoja poistavana tekijänä 

seuraavasti: 

 

No niillähän karsitaan aika lailla vahinkoja pois eli ku mennään jos noudattaa 

ohjeita ja sääntöjä, niin siinä vaiheessa karsiutuu varmasti 99 prosenttia tapa-

turmista pois, että totta kai vähentää vahinkoja. 

 

Kokonaisuutena työn tukeminen ohjeilla -ulottuvuus näyttäytyi Lapin rajavartiostossa positii-

visessa valossa. Tutkimusaineiston perusteella henkilöstön suhtautuminen sääntöihin ja ohjei-

siin on hyvällä tasolla ja kaikki haastateltavat näkevät niiden vaikuttavan työturvallisuuteen 

parantavasti. Reiman ym. (2008, 66) toteavat sääntöjen turvallisuusvaikutusten riippuvan ta-

vasta, joilla sääntöihin suhtaudutaan, miten niitä luodaan sekä ylläpidetään. Tutkimusaineis-

ton perusteella sääntöjen ja ohjeiden turvallisuusvaikutukset nähdään työturvallisuutta paran-

tavana ja suhtautuminen niihin on hyvä, jolloin voidaan yleistää käytössä olevien sääntöjen ja 

ohjeiden olevan tarpeellisia ja parantavan työturvallisuutta. Tutkimusaineistosta ei noussut 

selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa tässä ulottuvuudessa. 

Ulottuvuus 12: Ulkopuolisten toimijoiden hallinta 

Nykyajan organisaatioissa Reimanin ym. (2008, 66) mukaan työsuhteet ovat useasti lyhytai-

kaisia ja työntekijöihin kuuluu oman organisaation henkilöstön lisäksi alihankintaperusteisissa 

sekä määräaikaisissa työsuhteissa toimivaa henkilöstöä. Tätä ulottuvuutta selvitettiin kahdella 

haastattelukysymyksellä: 
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Miten teillä on toiminut kommunikaatio ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja onko ilmennyt 

mitään työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä? Ulkopuolisia toimijoita ovat esimerkiksi sii-

vous, huolto sekä muut aliurakointi. 

Onko teillä perehdytystä ulkopuolisille toimijoille liittyen työturvallisuuteen toimittaessa tei-

dän tiloissa ja alueella? Millaista tämä perehdytys on? 

Kysyttäessä kommunikaation toimivuudesta ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä ilmenneis-

tä työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, enemmistö haastateltavista vastasi kommunikaa-

tion toimivan hyvin ja osa totesi asioista keskusteltavan ja tietoa vaihdettavan. Yksittäisenä 

havaintona haastateltavien kommenteista työturvallisuuteen vaikuttavana tekijänä nähtiin eri 

toimijoiden välisistä sähköisistä järjestelmistä johtuvat hankaluudet käytettävyydessä. Esi-

merkiksi liukkaaseen pihaan pitää tilata ulkoisen toimijan järjestelmästä hiekoitus ja kaikilla 

työyksikön henkilökunnasta ei ole tunnuksia kyseiseen järjestelmään, jolloin piha saattaa jää-

dä liukkaaksi. 

Kysyttäessä perehdytyksestä ulkopuolisille toimijoille työyksikön tiloissa ja alueella sekä pe-

rehdytyksen laadusta enemmistö vastaajista totesi, että heillä ei ole perehdytystä mutta kui-

tenkin opastetaan taikka valvotaan ulkopuolisten työskentelyä omissa tiloissa taikka alueilla. 

Muutama totesi heillä olevan perehdytystä, joka on opastamista sekä valvomista. Muutama 

totesi, että heillä ei ole perehdytystä. Tämä haastattelukysymys osoittautui monitulkintaiseksi, 

sillä osa tulkitsi valvomisen ja opastamisen perehdyttämiseksi ja osa ei. Tutkimusaineiston 

perusteella selkeästi kuitenkin ulkopuolisten toimijoiden työskentelyä valvotaan ja heitä opas-

tetaan Rajavartiolaitoksen tiloissa ja alueilla vaikka ei voidakaan puhua yksiselitteisesti pe-

rehdyttämisestä. 

Kokonaisuutena ulkopuolisten toimijoiden hallinta -ulottuvuus näyttäytyi positiivisessa valos-

sa. Tutkimusaineiston perusteella voi todeta, että ulkopuolisten toimijoiden kanssa kommuni-

koidaan aktiivisesti ja kommunikaatio on enemmistön mielestä hyvää. Ulkopuolisia toimijoita 

ei yksiselitteisesti perehdytetä työturvallisuuden osalta toimittaessa Rajavartiolaitoksen tilois-

sa, mutta heidän toimintaa valvotaan, heitä opastetaan sekä neuvotaan. Tutkimusaineistosta ei 

noussut selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa tästä ulottuvuudesta. 

Ulottuvuus 13: Muutosten hallinta 
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Muutosten hallinnalla Reiman ym. (2008, 68) tarkoittavat muuttuneiden toimintatapojen, 

muutosprosessin riskien kontrollointia ja hallintaa, odottamattomiin sivuvaikutuksiin varau-

tumista sekä tarkoittamattomien muutoksien tunnistamista ja niiden aiheuttamiin vaaroihin ja 

uhkiin varautumista. Kokonaisuutena muutosten hallinta tarkoittaa organisaation haavoittu-

vuuksien ennakointia ja hallintaa (Reiman ym. 2008, 68). Tätä ulottuvuutta selvitettiin neljällä 

haastattelukysymyksellä: 

Arvioidaanko työpisteessänne työturvallisuuteen liittyviä riskejä? 

Arvioidaanko riskejä tilanteen mukaan oltaessa operatiivisissa tehtävissä? 

Onko teillä ollut tarvetta muuttaa työtapoja työturvallisuuden näkökulmasta liittyen ilmennei-

siin uusiin riskeihin? 

Onko näistä muutoksista tullut odottamattomia riskejä ja miten niihin on varauduttu? 

Kysymys työpisteen työturvallisuuden riskien arvioinnista jakoi haastateltavat puoliksi. Toi-

nen puoli totesi riskejä arvioitavan vaihtelevasti yhdestä neljään vuoden välein. Toinen puoli 

totesi riskejä arvioitavan, mutta arviointi oli enemmän toiminnan ohessa tapahtuvaa havain-

nointia eikä heidän näkemyksen mukaan ollut olemassa mitään riskien arvioinnin työkalua. 

Osa henkilöstöstä ei tutkimusaineiston perusteella tunnista olevan käytössä mitään riskien 

arvioinnin työkalua. 

Kysyttäessä riskien arvioimisesta oltaessa operatiivisissa tehtävissä, kaikki vastasivat riskejä 

arvioitavan. Riskien arviointi nähtiin tärkeänä alati muuttuvissa sääolosuhteissa sekä laajassa 

tehtäväkentässä. Nostan yhden esimerkin riskien arvioinnista operatiivisissa tehtävissä tutki-

musaineistosta, joka ilmentää konkreettisesti, miten riskejä joutuu punnitsemaan erilaisissa 

toimintaympäristöissä: 

 

Joo, kyllähän niitä joutuu tuota niin arvioimaan ja muuttamaan toimintamallia 

aina ku mennään, esimerkkinä voin sanoa että joku tietty, että mä en kanna aina 

pistoolia mukana tai varustevyötä, jos mie vaikka lähen nyt tuonne kelekalla 

ajamaan ku tuolla on ojia ja soita ja muita, niin mie arvioin sen että suurempi 

riski siellä on joutua vähän kastumaan ja märäksi johonki ojaan vaikka kelkka 

jää ku tulla ammutuksi, niin sillon mie laitan vaikka esimerkiksi varustevyön ta-

kaboksiin, kyllähän niitä joutuu jatkuvasti arvioimaan että hyötyjä ja haittoja ja 

riskejä että mitä aina voi tulla etteen. 

 

Kysyttäessä tarvetta muuttaa uusien riskien ja uhkien myötä ohjeita, sääntöjä sekä työtapoja 

totesivat kaikki siihen olleen tarvetta. Syiksi näille muutoksille osa toteaa koronan ja osa vaih-

televat vuodenajat sekä niihin liittyvät sääilmiöt. Muutama toteaa normaalissa toiminnassa 

muutostarpeiden olevan vähäisiä, mutta koronan tuoneen muutostarpeita huomattavan mää-

rän. 
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Kysyttäessä muutosten tuomista odottamattomista riskeistä yli puolet haastateltavista totesi, 

että niitä ei ole tullut. Osa totesi muutoksista tulleen odottamattomia riskejä, mutta vastauksis-

ta ei löytynyt yhdistävää tekijää niiden jäädessä irrallisiksi mielipiteiksi. Nostan yksittäisen 

havainnon esille, joka liittyy tarpeeseen muuttaa toimintaa koronan takia, josta haastateltava 

toteaa mahdollisena odottamattomana riskinä olevan tietokatkoksen päivittäisessä operatiivi-

sessa toiminnassa: 

 

No se odottamattomin riski on varmaan siinä, että jos se oletetaan että tietty 

partio lähtee tekemään jotaki tehtävää ja siihen heille on niinku laitettu sähkö-

postilla ja ehkä suullisesti annettu ohjeet ja sitte siinä tuleeki joku yllättävä ti-

lanne, että sinne lähteeki joku toinen partio puutteellisilla tiedoilla niin se on se 

että niille kaikille ei ole saatu sitä ohjetta perille niin se on se riski mitä ekana 

mietin tässä, semmosta voi sattua. 

 

Kokonaisuutena muutosten hallinta -ulottuvuus näyttäytyi positiivisesti. Tutkimusaineiston 

perusteella voidaan todeta, että riskejä arvioidaan normaalissa toiminnassa mutta epäselväksi 

jäi, että millaisella työkalulla riskejä arvioidaan ja työpisteiden riskien arvioinnista kysyttäes-

sä vastaukset olivat vaihtelevia. Riskien arviointi korostuu oltaessa operatiivisissa tehtävissä 

tehtäväkentän ollessa laaja ja sääolosuhteiden vaihtelevan huomattavasti. Isoimmaksi syyksi 

muuttaa työtapoja, ohjeita sekä sääntöjä nähtiin koronaviruksen aiheuttama pandemia, mutta 

muutoksista ei nähty muodostuneen odottamattomia riskejä. Tutkimusaineiston perusteella 

tästä ulottuvuudesta ei noussut selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa, 

joskin työpisteiden riskien arviointia sekä siihen käytettävää työkalua tulisi tarkastella. 

6.2. Työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin psykologisen ulottuvuuden tu-

lokset 

Ulottuvuus 1: Turvallisuusmotivaatio 

Reiman ym. (2008, 70) tarkoittavat turvallisuusmotivaatiolla turvallisuuden olevan selkeästi 

tunnistettavissa ja toimintaa ohjaava arvo organisaatiossa. Tätä ulottuvuutta selvitettiin kol-

mella haastattelukysymyksellä: 

Näetkö työturvallisuuden olevan selkeästi työyksikössäsi tunnistettavissa ja toimintaa ohjaava 

arvo? 

Motivoiko mielestäsi työturvallisuuden tavoittelu henkilöstöä ja ohjaa sen toimintaa? 

Näetkö työturvallisuuden tavoitteena, jolla saavutetaan muita työyksikkösi tavoitteita? 

Enemmistö vastasi työturvallisuuden olevan työyksikössään tunnistettavissa ja toimintaa oh-

jaava arvo. Muutama totesi, että se ei ole arvo ja he kertoivat sen johtuvan toimistotyön riskit-

tömästä työympäristöstä, joskin työturvallisuus huomioidaan tarvittaessa.  
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Kysyttäessä motivoiko työturvallisuus henkilöstöä ja heitä itseään sekä ohjaa toimintaa, haas-

tateltavista osa vastasi sen motivoivan ja ohjaavan toimintaa. Osa totesi työturvallisuuden 

olevan automaatio eikä suoranaisesti erikseen motivoi heitä itseään tai henkilöstöä. Muutama 

totesi motivoivan ja ohjaavan heitä itseään, mutta muun henkilöstön osalta ei ollut varmuutta. 

Kysyttäessä näkeekö haastateltavat työturvallisuuden tavoitteena, jolla saavutetaan muita ta-

voitteita osa vastasi heidän näkevän työturvallisuuden tavoitteena. Osa totesi jälleen työturval-

lisuuden olevan erottamaton osa toimintaa ja itsestäänselvyys. Muutama totesi, että ei näe, 

johon syynä oli jälleen toimistotyön riskitön työympäristö. Nostan tutkimusaineistosta kom-

mentin, joka kiteyttää tämän ulottuvuuden suhtautumista työturvallisuuteen hyvin: 

  

No joo oikeestaan se ei oo ees tavote vaan turvallisuus eellä mennään aina, se 

on se lähtökohta. 

 

Turvallisuusmotivaatio -ulottuvuus kokonaisuutena näyttäytyi positiivisesti. Henkilöstö näkee 

selvästi työturvallisuuden olevan tunnistettavissa ja toimintaa ohjaava arvo, joskin toimisto-

työssä sen ei nähty sitä olevan turvallisen työympäristön johdosta. Työturvallisuuden nähtiin 

motivoivan henkilöstöä ja olevan osan mielestä myös yksi tavoite, mutta tutkimusaineistosta 

oli tulkittavissa työturvallisuuden olevan automaatio ja itsestäänselvyys, jota ei sinänsä tarvit-

se edes nostaa erikseen irralliseksi asiaksi normaaleista toiminteista. Reiman ym. (2008, 70) 

toteavat ideaaliorganisaatiossa turvallisuuden nähtävän itseisarvona eikä pelkästään välineelli-

senä arvona ja tutkimusaineiston perusteella työturvallisuus näyttäytyy tällä otannalla valta-

osassa työyksiköitä itseisarvona poikkeuksen muodostuessa toimistotyön riskittömästä ympä-

ristöstä. Tutkimusaineistosta ei löytynyt kehityskohteita Lapin rajavartiostossa tämän ulottu-

vuuden osalta. 

Ulottuvuus 2: Ymmärrys oman työn ja organisaation vaaroista, vaaramekanismeista 

sekä onnettomuuksista 

Reiman ym. (2008, 70) toteavat, että turvallisen toiminnan kannalta organisaatiossa on henki-

löstön välttämätöntä tiedostaa toimintaansa liittyvät tyypilliset vaarat sekä niiden vaarameka-

nismit, vaaraluokat tai yleiset periaatteet, joiden kautta vaarat omassa organisaatiossa voivat 

toteutua. Tätä ulottuvuutta selvitettiin neljällä haastattelukysymyksellä: 

Tiedostatko omiin työtehtäviisi liittyvät tyypilliset vaarat sekä yleiset periaatteet, joiden kaut-

ta vaarat voivat toteutua? 

Mistä arvelet virheiden, vaaratilainteiden tai onnettomuuksien johtuvan? 

Oletko havainnut tai kokenut yksittäisen henkilön syyllistämistä virheiden, vaaratilainteiden 

tai onnettomuuksien satuttua? 
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Oletko kokenut tai havainnut koettavan niihin liittyen epäonnistumisen taikka häpeän tunnet-

ta? 

Kysyttäessä henkilöiden omiin työtehtäviin liittyvistä vaaroista sekä niiden toteutumisen ylei-

sistä periaatteista kaikki haastateltavat totesivat tunnistavansa vaarat sekä niiden muodostumi-

seen liittyvät periaatteet. Ihmiset selkeästi tiedostavat vaarat ja useista vastauksista voi tulkita 

sääolosuhteiden ja vuodenaikojen olevan merkittäviä tekijöitä vaarojen toteutumisessa. 

Kysyttäessä syitä virheiden, vaaratilanteiden sekä onnettomuuksien sattumiseen olivat vas-

taukset vaihtelevia. Käytin teoriapohjasta kirjoittajien kertomaa kahta tiedostettua taikka tie-

dostamatonta mallia onnettomuuksien taikka haittatapahtumien synnystä, joista ensimmäises-

sä on vahva olettama kohtalolla sekä huonolla tuurilla ja toisessa ihmisen inhimillisillä omi-

naisuuksilla (Hovden & Larsson 1987; Reiman & Oedewald 2008, Reimanin ym.2008, 70 

mukaan). Enemmistö vastaajista totesi poikkeamien syntyvän jostakin inhimillisestä ominai-

suudesta johtuen. Muutama totesi poikkeamien johtuvan huonosta tuurista sekä inhimillisistä 

ominaisuuksista. Muutama totesi poikkeamien johtuvan inhimillisistä ominaisuuksista sekä 

vaihtelevista sääolosuhteista. Poikkeamien voidaan tulkita olevan ihmisten inhimillisten omi-

naisuuksien aiheuttamia, jolloin niihin pitäisi pystyä myös vaikuttamaan. 

Enemmistö totesi, että ei ole havainnut tai kokenut yksittäisen henkilön syyllistämistä poik-

keamien satuttua. Muutama totesi havainneensa, joista toinen sanoi työnantajan syyllistävän 

joistakin asioista. Tutkimusaineiston perusteella voi todeta kulttuurin muuttuneen aikaisem-

masta, jossa syyllistämistä oli haastateltavien mukaan enemmän havaittavissa. Kysyttäessä 

onko henkilö havainnut syyllistämisen aiheuttamaa epäonnistumisen taikka häpeän tunnetta 

enemmistö vastasi, että ei ole havainnut. Muutama totesi havainneensa. Henkilöiden vastauk-

sista oli tulkittavissa, että pienimuotoinen häpeän tunne ja nolostuminen on normaalia ja sitä 

tapahtuu kaikille, mutta pidempiaikaisia haittoja ei kukaan ollut havainnut. 

Kokonaisuutena ulottuvuus näyttäytyi positiivisesti ja osoitti tutkimusaineiston perusteella 

henkilöstön ymmärtävän työhönsä liittyvät vaarat sekä vaaramekanismit ja syiksi poikkeamil-

le ihmisten inhimilliset ominaisuudet ja toiminnan. Henkilöiden syyllistämistä poikkeamien 

tapahduttua ei enemmistön mielestä tapahtunut, joskin yleinen naljailu ja härnääminen poik-

keaman satuttua nähtiin normaalina. Tutkimusaineistosta ei tämän ulottuvuuden osalta löyty-

nyt selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa. 

Ulottuvuus 3: Ymmärrys organisaation turvallisuudesta ja organisaatiosta 
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Reimanin ym. (2008, 71) mukaan henkilöstö muodostaa mielensisäisiä tiedostettuja taikka 

tiedostamattomia malleja myös turvallisuudesta ja turvallisuuden subjektiivinen ymmärtämi-

nen ohjaa sitä, mihin huomio kiinnittyy, mitä asioita turvallisuuden osalta mitataan ja mitä 

toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi tehdään. Tätä ulottuvuutta selvitettiin yhdellä 

haastattelukysymyksellä organisaation turvallisuudesta: 

Mistä näet työturvallisuuden muodostuvan, onko se enemmän yksilön toimintaa vai koko or-

ganisaation vai jotakin siltä väliltä? 

Kysyttäessä työturvallisuuden muodostumisesta enemmistö totesi työturvallisuuden olevan 

koko organisaation asia ja yhteinen kokonaisuus. Yksi haastateltava kiteytti hyvin sen, miten 

työturvallisuus organisaatiossa muodostuu: 

 

No siis lähtökohtaisestihan se on koko organisaation asia. Toki sitten ne pie-

nemmät asiat ne sieltä, että miten se työturvallisuus toteutuu, niin se menee 

enemmänkin sinne henkilökohtaiselle tasolle mutta kyllä mie näen että se on ko-

ko yhteisön yhteinen asia ja sehän muodostuu niistä hyvistä käytänteistä ja työ-

turvallisista menetelmistä ja sitten siitä että meillä ne työtehtäviin tarvittavat vä-

lineet on siten kunnossa että se työtehtävä voidaan turvallisesti toteuttaa että 

siinä se niinku minun mielestä on homman pointti niinku isossa kuvassa. 

 

Kokonaisuutena ulottuvuus näyttäytyi positiivisesti ja osoitti tutkimusaineiston perusteella 

henkilöstön ymmärtävän työturvallisuuden muodostuvan koko organisaation yhteistyöstä ja 

kaikkien yksittäisten elementtien olevan myös merkittävässä roolissa. Tutkimusaineiston pe-

rusteella ei löytynyt selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa tämän ulot-

tuvuuden osalta. 

Ulottuvuus 4: Vastuu organisaation turvallisuudesta 

Reiman ym. (2008, 73) viittaavat Reimanin (2007) todenneen henkilön vastuun tunnetta voi-

tavan pitää olennaisena tekijänä organisaation turvallisuuden kannalta. Hyvään turvallisuus-

kulttuuriin kuuluu henkilöstön kokemus kykenemisestään vaikuttamaan oman työnsä tulok-

siin sekä vastuusta organisaation turvallisuudesta ja näiden kautta kokonaisturvallisuuteen 

organisaatiossa. Virallisten toimintatapojen sekä ohjeistojen ollessa tiukkoja voi henkilökoh-

taisen vastuun tuntemus henkilöstön osalta jäädä epämääräiseksi ja henkilöstö mahdollisesti 

tyytyy tekemään vain muodollisesti vaaditut asiat miettimättä tarkemmin järkevintä taikka 

mielekkäintä toimenpidettä kyseiseen asiaan liittyen. (Reiman ym. 2008, 74.) Tätä ulottuvuut-

ta selvitettiin kuudella haastattelukysymyksellä: 

Näetkö voivasi vaikuttaa oman työsi tuloksiin ja sitä kautta työyksikkösi työturvallisuuteen? 

Näetkö työturvallisuuden monimutkaisena asiana? Voiko sitä mielestäsi hallita? 
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Tulisiko mielestäsi jokaisen kantaa vastuuta myös omien työtehtäviensä ulkopuolella ja lisäi-

sikö tämä mielestäsi työturvallisuutta? 

Onko teillä olemassa työturvallisuuteen liittyviä käskettyjä toimintatapoja ja ohjeita taikka 

työturvallisuusohjeistettuja toimintatapoja? 

Onko mielestäsi organisaation työturvallisuuden toimintatavat sekä ohjeet liian tiukkoja ja 

vaikuttavatko ne mielestäsi henkilökohtaisen vastuun tunteeseen? 

Lisääkö työturvallisuus mielestäsi työhyvinvointia? 

Kysyttäessä mahdollisuudesta vaikuttaa oman työnsä tuloksiin ja sitä kautta työturvallisuu-

teen, enemmistö totesi pystyvänsä vaikuttamaan työnsä tuloksiin. Tutkimusaineiston perus-

teella voidaan todeta henkilöstön pystyvän vaikuttamaan työnsä tuloksiin sekä sitä kautta työ-

turvallisuuteen. 

Kysymys siitä, näkeekö ihmiset työturvallisuuden monimutkaisena asiana ja voiko työturval-

lisuutta hallita aiheutti hajontaa vastauksissa. Alle puolet totesi, että ei nähnyt työturvallisuut-

ta monimutkaisena asiana ja että sitä pystyy hallitsemaan. Muutama totesi työturvallisuuden 

olevan monimutkainen asia, joista toinen totesi sitä kyettävän hallitsemaan ja toinen totesi, 

että ei kyetä. Työturvallisuuden hallinta osoittautui tutkimusaineiston perusteella tulkinnanva-

raiseksi asiaksi, jota kuvaa seuraava kommentti: 

 

No voihan sen tietenki nähä monimutkasena asiana mutta toisaalta se on myös 

monille semmonen niinkun normaali asia, että sitä ei koetakkaan että tää on jo-

ku työturvallisuusasia tai vastaava ja varmasti työturvallisuutta voi hallita, mut-

ta tietenki niinku sanoin tuossa aikasemminki, niin eihän sitä tosiaan voi mitään 

jos tosiaan meteori tipahtaa, että voihan olla tilanteita, että vaikka kuinka oltais 

mietitty ja koetaan että hallitaan että tää on niinku hoidossa mutta sitte kuitenki 

joku tekijä niinkun tullee niin sittehän se niinkun se hallinta menetetään jos ei 

vaikka tätä asiaa oltukkaan huomioitu. Seki on varmaan semmonen jatkuva pro-

sessi. 

 

Kysyttäessä vastuun kantamisesta omien työtehtävien ulkopuolella haastateltavista enemmistö 

vastasi, että jokaisen tulisi kantaa vastuuta omien työtehtäviensä ulkopuolella. He näkivät 

myös vastuun kantamisen omien työtehtävien ulkopuolelta lisäävän työturvallisuutta. 

Kysyttäessä onko työturvallisuuteen liittyviä käskettyjä toimintatapoja ja ohjeita olemassa, 

enemmistö totesi niitä olevan olemassa. Yksi totesi niiden liittyvän enemmän kenttätyön te-

kemiseen, eivätkä ne konkretisoidu tehtäessä toimistotyötä.  

Kysymys ohjeiden ja toimintatapojen tiukkuudesta aiheutti hajontaa, jossa kuitenkin enem-

mistö totesi, etteivät ne ole liian tiukkoja eivätkä myöskään vaikuta vastuun tunteeseen. Muu-

tama totesi, etteivät ne ole liian tiukkoja, mutta vaikuttaa parantavasti henkilökohtaiseen vas-

tuun tunteeseen. Muutama totesi, että ei ole liian tiukkoja mutta vastuun tunne ei selvinnyt. 
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Kysyttäessä lisääkö työturvallisuus työhyvinvointia, vastasivat kaikki sen lisäävän. Nostan 

tutkimusaineistosta yhden kommentin, joka kiteyttää hyvin työturvallisuuden vaikutukset 

työhyvinvointiin: 

 

Kyllä, elikkä siinähän on tavallaan se työturvallisuus niin se niin sanottu turval-

lisuuden tunne, niin fyysisellä kuin henkisellä puolellakin niin kyllähän se on 

suoranainen liitännäinen henkilön työhyvinvointiin. 

 

Kokonaisuutena tämä ulottuvuus näyttäytyi positiivisesti Lapin rajavartiostossa. Ihmiset tun-

tevat kykenevänsä vaikuttamaan työnsä tuloksiin ja sitä kautta työturvallisuuteen. Työturvalli-

suutta ei nähty monimutkaisena asiana ja puolet totesi työturvallisuutta voitavan hallita. Haas-

tateltavat olivat sitä mieltä, että kaikkien tulisi kantaa vastuuta omien työtehtäviensä ulkopuo-

lelta ja se myös lisäisi työturvallisuutta. Työturvallisuuteen löytyy käskettyjä toimintatapoja 

sekä ohjeita, eivätkä tutkimustulosten perusteella käsketyt ohjeet ja toimintatavat ole liian 

tiukkoja. Ohjeet ja toimintatavat eivät myöskään vaikuta henkilökohtaisen vastuun tunteeseen 

negatiivisesti, muutama tosin totesi niiden vaikuttavan positiivisesti. Työturvallisuuden näh-

tiin yksimielisesti lisäävän työhyvinvointia. Tästä ulottuvuudesta ei tutkimustulosten perus-

teella löytynyt selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa. 

Ulottuvuus 5: Työn hallinta 

Työn hallinnan tunne tarkoittaa työntekijän kokemusta siitä, että hän kykenee suoriutumaan 

työtehtävistään sekä tekemään ne arvionsa mukaan niin hyvin ja huolellisesti kuin on tarve. 

Työtehtävien ei myöskään tulisi olla liian stressaavia taikka vaativia työntekijän taitoihin näh-

den. (Reiman ym. 2008, 75.) Tätä ulottuvuutta selvitettiin neljällä haastattelukysymyksellä: 

Miten mielestäsi perustyön hallitseminen vaikuttaa työturvallisuuteen? 

Mitä mieltä olet työtehtävien haastavuudesta ja niiden vaikutuksesta työturvallisuuteen? 

Oletko itse joutunut liian haastaviin työtehtäviin, joka olisi heikentänyt työturvallisuutta? 

Näetkö oman työsi hallinnassa ohjeiden ja muistisääntöjen vaikutukset työturvallisuuteen 

merkittävässä roolissa? 

Näetkö oman työn teoreettisen ymmärryksen lisäävän työturvallisuutta? 

Kysyttäessä haastateltavilta perustyön hallitsemisen vaikutusta työturvallisuuteen, enemmistö 

totesi vaikutuksen olevan positiivinen. Muutama totesi vaikutusten olevan positiivisia mutta 

sisältävän riskin liialliselle rutinoitumiselle. Nostan tutkimusaineistosta yhden kommentin, 

jossa todetaan osuvasti perustyön hallitsemisen positiiviset sekä negatiiviset vaikutukset: 
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Pääsääntösesti se parantaa työturvallisuutta, kun tiedetään miten asiat tulee 

tehdä milläkin tavalla mutta käänteisenä puolena on nimenomaan tämä, että va-

litettavasti se rutinoituminen sitten niin tekee sen että joka päivä ei jaksa keskit-

tyä riittävällä tarkkuudella, pääsääntösesti kyllä parantaa. 

Enemmistö haastateltavista totesi liian haastavien työtehtävien heikentävän työturvallisuutta 

sekä kertoi joutuneensa työurallaan liian haastaviin työtehtäviin. Haastavista työtehtävistä 

yhdistävänä tekijänä löytyi haastavat keliolosuhteet. Tein kysymysrungon ulkopuolisen ky-

symyksen kaikille kysyen liian helppojen työtehtävien vaikutuksesta työturvallisuuteen, johon 

enemmistö vastasi niiden voivan aiheuttaa liiallisen rutinoitumisen kautta työturvallisuuden 

heikkenemistä. Nostan tutkimusaineistosta mielenkiintoisen vastakkaisen kommentin liialli-

seen työn haastavuuteen liittyen, jossa työn haasteen lisääntyminen nähtiin työturvallisuutta 

parantavana tekijänä: 

 

No itse näen sen niin, että yleensä jos on se haastavampi tehtävä, niin siinä au-

tomaattisesti tulee huomioitua jopa paremmin ne työturvallisuusasiat ku tämmö-

sessä normaalissa päivittäisessä toiminnassa. 

 

Kysyttäessä ohjeiden ja muistisääntöjen vaikutusta oman työn hallinnan kautta työturvallisuu-

teen, enemmistö totesi niiden olevan merkittävässä roolissa. Osa totesi ohjeiden ja muistisään-

töjen olevan taustalla, mutta ei merkittävässä roolissa ja yksi totesi, ettei näe niillä olevan 

merkitystä.  

Oman työn teoreettisen ymmärryksen nähtiin enemmistön mielestä lisäävän työturvallisuutta. 

Muutama totesi oman työn teoreettisen ymmärryksen lisäävän osittain työturvallisuutta. Tut-

kimusaineistosta nousi yksi kommentti, jossa kiteytetään hyvin työn teoreettisen ymmärryk-

sen vaikutukset töiden järjestelyyn: 

 

Kyllä koska sillä saahaan ne asiat tärkeysjärjestykseen elikkä ymmärtää koko-

naisuuden, niin tietää mitkä asiat pitää hoitaa nyt ja mitkä ehtii vaikka ensi ke-

sänä tehä, eli saahaan järkevöitettyä suunnittelua ja käskytyksiä ja käskyjä että. 
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Kokonaisuutena työn hallinnan ulottuvuus näyttäytyi positiivisesti Lapin rajavartiostossa. 

Tutkimusaineistosta on tulkittavissa perustyön hallinnan sekä oman työn teoreettisen ymmär-

ryksen lisäävän työturvallisuutta. Liian haastavat työtehtävät nähtiin heikentävän työturvalli-

suutta ja monella oli omakohtaista kokemusta liian haastavista työtehtävistä, joista yhdistävä-

nä tekijänä nousivat haastavat keliolosuhteet Lapissa. Liian haastavat työtehtävät olivat haas-

tateltavien mukaan kuitenkin yksittäisiä työtehtäviä eikä niinkään kokonaisvaltaisesti kuvan-

nut heidän työnkuvaansa. Ohjeet ja muistisäännöt nähtiin merkittävässä roolissa, vaikka osa 

totesikin niiden olevan enemmän taustalla tukena, kuin päivittäisessä käytössä. Tutkimusai-

neiston perusteella tästä ulottuvuudesta ei noussut selkeästi yleistettäviä kehityskohteita Lapin 

rajavartiostossa. 

6.3. Työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin sosiaalisten prosessien tulokset 

Ulottuvuus 1: Ymmärryksen luominen päivittäisistä tapahtumista ja omasta roolista 

niissä 

Ymmärryksen luominen kohdistuu turvallisuuteen sekä organisaation historian kertomaan 

dataan turvallisuudesta, eli tulkitaanko vähäiset vaaratilanteet menneisyydestä takeeksi toi-

minnan vaarojen olemisesta hallinnassa, vai suhtaudutaanko vähäisiin vaaratilanteisiin epäile-

västi tunnistaen jatkuva työn tarve epäonnistumisten välttämiseksi (Reiman ym. 2008, 78). 

Tätä ulottuvuutta selvitettiin kahdella haastattelukysymyksellä: 

Millainen kuva sinulla on työturvallisuudesta teidän työyksikössä? Pystytkö ennakoimaan 

työturvallisuuteen liittyviä asioita aiemmin tapahtuneiden onnettomuuksien ja vahinkojen 

perusteella? 

Minkä näet olevan oma roolisi työturvallisuudessa teidän työyksikössä ja miten se ilmenee 

päivittäisessä toiminnassa? 

Kysyttäessä haastateltavilta millainen kuva heillä on työturvallisuudesta omassa työyksikössä 

sekä pystyvätkö he ennakoimaan työturvallisuuteen liittyviä asioita aikaisempien poik-

keamien perusteella enemmistö vastasi työturvallisuuden olevan hyvällä tasolla ja osa totesi 

sen olevan ihan hyvällä tasolla. Kaikki vastaajat totesivat pystyvänsä ennakoimaan työturval-

lisuuteen liittyviä asioita aikaisempien poikkeamien perusteella. Tutkimusaineistosta nousee 

sään ja olosuhteiden vaikutukset toiminnan ennakointia hankaloittavana tekijänä. Tiedonvaih-

to tapaturmiin liittyen rajavartioston sisäisesti sekä valtakunnallisesti nähtiin ennakointia pa-

rantavana tekijänä. 
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Kysyttäessä haastateltavien omaa roolia työturvallisuuden osalta omassa työyksikössä sekä 

tuon roolin ilmenemistä, näkivät kaikki oman roolinsa vaikuttavan työturvallisuuteen. Tutki-

musaineiston perusteella työturvallisuuteen vaikuttava rooli ilmeni tiedonvaihtona ja -

välittämisenä, toimintatapojen oikeellisuuden varmistamisena, poikkeamien raportointiin 

kannustamisena ja osa toi myös esille jokaisen työntekijän oman roolin työturvallisuuden 

varmistamisessa. 

Kokonaisuutena ulottuvuus näyttäytyi positiivisesti Lapin rajavartiostossa ja enemmistö haas-

tateltavista näkee työturvallisuuden olevan hyvällä tasolla omassa työyksikössään. Tutkimus-

aineiston perusteella työyksiköissä pystytään ennakoimaan työturvallisuuteen liittyviä asioita 

aiempien poikkeamien perusteella ja tieto poikkeamista liikkuu rajavartioston osalta sekä val-

takunnallisesti hyvin. Haastateltavat näkevät selkeästi oman roolinsa työyksikössä vaikutta-

van työturvallisuuteen. Tämän ulottuvuuden osalta ei noussut selkeästi tutkimusaineiston pe-

rusteella yleistettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa. 

Ulottuvuus 2: Normien ja sosiaalisen identiteetin muodostuminen ja ylläpitäminen 

Osana yksilön sosiaalisen identiteetin määrittelyä muodostuvat normit, jossa yksilö määritte-

lee itsensä jonkin ryhmän jäseneksi omaksuen tämän ryhmän normit. Normit auttavat ennus-

tamaan sekä jäsentämään ympäristöä koskien valtasuhteita, sosiaalisesti hyväksyttävää käy-

töstä, vuorovaikutuksen tapoja sekä palkitsemisen ja rankaisemisen kriteereitä. (Reiman ym. 

2008, 78–79.) Tätä ulottuvuutta selvitettiin neljällä haastattelukysymyksellä: 

Näetkö työyksikön normeilla, eli suotavilla käyttäytymismalleilla olevan millainen vaikutus 

työturvallisuuteen? 

Vallitseeko teidän työyksikössä vahva yhtenäinen sosiaalinen identiteetti ja miten se vaikuttaa 

työturvallisuuteen? Vahvalla yhtenäisellä sosiaalisella identiteetillä tarkoitetaan ryhmän an-

tamaa sosiaalista tukea yksilölle suojaten mm. stressiltä ja tarjoten palautetta työsuoritusten 

laadukkuudesta. 

Näetkö vahvan yhtenäisen sosiaalisen identiteetin ryhmässä vaikuttavan henkilöstön kriitti-

seen suhtautumiseen työturvallisuuden virheisiin, poikkeamiin taikka muihin ryhmän negatii-

visiin tekemisiin työturvallisuuden osalta? 

Oletko huomannut työturvallisuuden osalta paikallisia normeja ja tapoja verrattuna muihin 

työyksiköihin? 

Kysyttäessä työyksikön normien vaikutuksesta työturvallisuuteen enemmistö vastasi niiden 

vaikuttavan positiivisesti työturvallisuuteen. Muutama ei nähnyt negatiivisia taikka positiivi-

sia vaikutuksia. Tutkimusaineistosta nousi yksi kommentti, jossa kuvataan hyvin yleisen käyt-

täytymisnormin muuttumista työturvallisuutta tukevampaan suuntaan: 
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No mää tätä jonkin verran pohdin mitä tällä haetaan ensinnäkin, mutta tuota ta-

vallaan itse näen sen niin, että tää yleinen kulttuuri kokonaisuudessaan on 

muuttunu enemmän että se ei ehkä ole enää niinkään työyksikön, työyhteisön 

normi vaan yleinen normi on muuttunu, käyttäytymismallit on muuttunu siihen 

suuntaan kokonaisuudessaan että ne automaattisesti jo tukee sitä työturvalli-

suutta, että ymmärretään paremmin niitä riskitekijöitä että se niinkö kokonai-

suudessaan on toimintatavat, kulttuurit muuttunu positiiviseen suuntaan. 

 

Kysyttäessä vallitseeko työyksiköissä vahva yhtenäinen sosiaalinen identiteetti sekä sen vai-

kutuksista työturvallisuuteen, vastasi kaikki sen vaikuttavan positiivisesti työturvallisuuteen. 

Tutkimusaineistosta oli tulkittavissa vahvan sosiaalisen identiteetin vaikutukset työturvalli-

suuteen ilmenevän toisista huolehtimisena, palautteen antamisena sekä avoimena keskuste-

luilmapiirinä. 

Kysyttäessä vahvan sosiaalisen identiteetin negatiivisia vaikutuksia työyhteisössä enemmistö 

totesi sen vaikuttavan ennemmin positiivisesti. Muutama totesi sen voivan vaikuttaa myös 

negatiivisesti. Tutkimusaineistosta on tulkittavissa avoimen keskustelukulttuurin vaikuttavan 

tähän positiivisesti ja ihmiset uskaltavat keskustella sekä antaa palautetta. 

Kysyttäessä henkilöstön havaintoja paikallisista normeista ja tavoista verrattuna muihin työ-

yksiköihin, vastasi puolet haastateltavista havainneensa niitä ja puolet, että eivät ole havain-

neet. Eroja normeissa ja tavoissa tutkimusaineiston perusteella on, mutta niitä ei pysty yksi-

selitteisesti todentamaan vastausten jakautuessa puoliksi. Hajontaa voi selittää pitkät maantie-

teelliset etäisyydet työyksiköiden välillä, jolloin kohtaamiset ovat harvassa tehden kulttuurin 

havainnoinnin hankalaksi, ja se on vielä korostunut korona-aikana entisestään.  

Kokonaisuutena tämä ulottuvuus näyttäytyi positiivisesti Lapin rajavartiostossa. Työyksiköi-

den normien nähtiin vaikuttavan parantavasti työturvallisuuteen. Työyksiköissä nähtiin vallit-

sevan vahva yhtenäinen sosiaalinen identiteetti ja vahvan sosiaalisen identiteetin nähtiin vai-

kuttavan positiivisesti työturvallisuuteen mahdollistaen avoimen keskustelun ja palautteen 

antamisen henkilöstön välillä. Paikallisia normeja ja tapoja eri työyksiköiden välillä on vaikea 

todentaa yksiselitteisesti, sillä vastaukset jakaantuivat puoliksi. Tutkimusaineiston perusteella 

on kuitenkin tulkittavissa paikallisia normeja ja tapoja löytyvän. Henkilöt, jotka olivat paikal-

lisia normeja ja tapoja havainneet eivät kuitenkaan tuoneet negatiivisessa valossa niiden vai-

kutuksia esille. Tästä ulottuvuudesta ei tutkimusaineiston perusteella löytynyt selkeästi yleis-

tettäviä kehityskohteita Lapin rajavartiostossa. 

Ulottuvuus 3: Toimintatapojen optimointi ja ajelehtiminen 
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Osatoimintojen käytäntöjen muokkautumista organisaatiossa vähitellen koettujen toiminta-

mahdollisuuksien, tavoitteiden sekä paikallisten normien mukaan kutsutaan ajelehtimiseksi 

(Reiman ym. 2008, 79). Paikallisesti käytännöllisistä sekä tehokkuuskriteerit täyttävistä toi-

mintatavoista tulee vähitellen normi niiden osoittautuessa toimiviksi ja epäkäytännöllisistä 

toimintatavoista taas luovutaan henkilöstön havaitessa niiden vaikutusten kokonaisjärjestel-

män tasolla puuttuvan (Reiman ym. 2008, 80). Tätä ulottuvuutta selvitettiin neljällä haastatte-

lukysymyksellä: 

Onko organisaatiossanne virallisesti organisaation määrittämiä työturvallisia toimintatapo-

ja? 

Näetkö ristiriitoja virallisesti organisaatiossa määriteltyjen työturvallisten toimintatapojen ja 

työyksikkösi rutiinien sekä työtapojen välillä? 

Mitkä niiden vaikutukset ovat työturvallisuuteen? 

Mitä mieltä olet toimintatapojen tekemisestä sääntöjä ja ohjeita vastaan, mikäli on helpompia 

sekä tehokkaampia työtapoja olemassa? Voiko tämä mielestäsi heikentää työturvallisuutta? 

Enemmistö näki organisaatiosta löytyvän organisaation määrittämiä työturvallisia toimintata-

poja. Suojavälineiden käyttö, moottoriajoneuvoilla liikkuminen, sekä voimankäyttö- ja yleiset 

toimintataktiikat nähtiin organisaation määrittäminä työturvallisina toimintatapoina. Tutki-

musaineistosta oli havaittavissa, että työturvalliset toimintamallit on vaikea erottaa kaikesta 

muusta toiminnasta erilliseksi osaksi työturvallisuuden ollessa tiukasti kietoutunut kaikkeen 

toimintaan. 

Kysyttäessä ilmeneviä ristiriitoja organisaatiossa määritettyjen työturvallisten toimintatapojen 

ja työyksikön työtapojen ja rutiinien välillä enemmistö totesi, että ei ole havainnut ristiriitoja. 

Osa oli havainnut ristiriitoja ja muutaman henkilön kommenteista yhdistävänä tekijänä oli 

ilman kypärää ajaminen moottoriajoneuvoilla. Kysymys ristiriitojen vaikutuksesta työturvalli-

suuteen osoitti henkilöstön mieltävän ristiriitojen heikentävän työturvallisuutta ja osa totesi 

niiden olevan pahimmillaan hengenvaarallisia. Osa jätti vastaamatta, sillä he eivät olleet ha-

vainneet ristiriitoja. Yksi haastateltava viittaa aikaisempaan onnettomuuteen, jossa yksi henki-

lö kuoli toisessa rajavartiostossa ajettuaan jäihin moottorikelkalla: 

 

No voihan se pahimmassa tapauksessa olla niinku erittäin dramaattiset vaiku-

tukset, onhan näitä esimerkkejä tästäkin kyseistäkin tilanteesta, että ollaan ajet-

tu jäihin ja on ollu ihan kuolemantapauksiakin. 
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Kysyttäessä mielipidettä toimimisesta sääntöjä ja ohjeita vastaan helpomman työtavan löydyt-

tyä sekä tämän toiminnan vaikutuksista työturvallisuuteen enemmistö totesi, että ei tulisi toi-

mia sääntöjä sekä ohjeita vastaan ja sen heikentävän työturvallisuutta. Muutama totesi, että 

sääntöjä ja ohjeita tulisi muuttaa tarvittaessa mutta toiminnan sääntöjä ja ohjeita vastaan hei-

kentävän työturvallisuutta. Nostan vastakkaisen kommentin tutkimusaineistosta, jossa henkilö 

toteaa tietävänsä vastuunsa toimiessaan ohjeita sekä sääntöjä vastaan: 

 

No niinku sanoin, että työpaikka mullaki on moottorisaha kelekan takaboksissa 

ku oon tuolla partiossa ollu ja siihen on tukki kaatunu siihen uralle niin ei mulla 

oo siellä takaboksissa kenkiä ja kypärää ja housuja että se on niinku varalta 

siellä, varalta siellä mukana niin, tietenki voi se heikentää silleesti, että jos sat-

tuu lipsahtamaan niin ei ole turvavehkeitä päällä. 

 

Kokonaisuutena ulottuvuus näyttäytyi positiivisessa valossa eikä toimintatapojen ajelehtimis-

ta ja optimointia tutkimusaineiston perusteella ilmennyt kuin yksittäistapauksissa. Organisaa-

tion nähdään selkeästi määrittäneen työturvallisuuteen vaikuttavia työturvallisia toimintatapo-

ja ja ne tunnistetaan, mutta tutkimusaineistosta oli kuitenkin tulkittavissa, että monia toimin-

teita on vaikea erotella työturvallisuuteen vaikuttaviksi niiden ollessa itsestäänselvyyksiä ja 

osa arkea. Ristiriitoja työyksikön tapojen ja organisaation määrittämien työturvallisten toimin-

tatapojen välillä ei koko rajavartioston laajuudessa ollut pois lukien yksittäiset ristiriidat kypä-

rien käytössä sekä moottorisahan käytössä ilman suojavälineitä. Henkilöstön näkemys toi-

minnasta sääntöjä ja ohjeita vastaan on, että niin ei tulisi toimia. Tämän ulottuvuuden osalta ei 

ole tutkimusaineiston perusteella yleistettävissä kehityskohteita koko Lapin rajavartioston 

laajuudessa. Osittaisena kehityskohteena nousi havaittu ristiriita organisaatiossa käskettyjen 

toimintatapojen ja paikallisten rutiinien välillä. Suojavälineiden käyttö oli ollut vajavaista 

yksittäistapauksissa, joskin tutkimusaineistosta oli tulkittavissa tämän liittyvän jokaisen vir-

kamiehen omaan riskien arviointiin tehden ristiriitoihin puuttumisen hankalaksi. 

Ulottuvuus 4: Poikkeamien normalisoiminen 

Poikkeamien normalisoimisen tutkijat (Reiman ym. 2008, 80) viittaavat Reimanin & 

Oedewaldin (2008) sekä Vaughanin (1996) todenneen tarkoittavan, että usein toistuneet häiri-

öt aletaan mieltää osaksi normaalia arkea organisaatiossa eikä niihin kiinnitetä enää erityistä 

huomiota. Tätä ulottuvuutta selvitettiin kahdella haastattelukysymyksellä: 

Oletko havainnut, että jokin tietty poikkeama tai häiriö liittyen työturvallisuuteen toistuu use-

asti ja se on muuttunut jo osaksi normaalia arkea? Voitko kertoa esimerkin? 

Näetkö helpomman työtavan löydyttyä voivan muodostua uusi normi, jossa sääntöä ja ohjeita 

rikotaan taikka ”taivutetaan”? 
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Enemmistö haastateltavista totesi havainneensa jonkin poikkeaman liittyen työturvallisuuteen 

esiintyvän useasti sekä sen muuttuneen jo osaksi normaalia arkea. Muutama totesi, ettei ole 

havainnut normalisoituneita poikkeamia. Havaittuja normalisoituneita poikkeamia oli useita, 

mutta tutkimusaineiston perusteella useimmiten havaitut olivat suojavälineiden käyttämättä 

jättäminen, viestivälineiden toimimattomuus ja vääränlainen käyttö sekä Lapin rajavartioston 

esikunnan liukas takapiha. Yksi haastateltava toteaa liukkaasta takapihasta jokavuotisena il-

miönä ja sen seurauksena tulleista useista tapaturmista: 

 

No mie oon laittanu vaan, että ei suoranaisesti mutta sitte kuitenki niin tuota tuo 

esimerkiksi tuo meän takapiha tuolla, niin joka vuosi joku kaatuu siinä aina 

vaikka siitä niinku oikiasti niinki pahoja seurauksia mitä ihmisille tullu, niin sii-

tä huolimatta se on joka vuotinen juttu. 

 

Kysyttäessä henkilöiltä mahdollisuutta uuden normin muodostumiseen uuden ja helpomman 

työtavan löydyttyä johtaen sääntöjen ja ohjeiden rikkomiseen, vastasi puolet henkilöistä sen 

olevan mahdollista yksittäistapauksissa. Puolet vastasi kieltävästi, mutta osa ei sulkenut sitä 

vaihtoehtoa kuitenkaan pois. Ihmisten laiskuus nousi osan vastauksista yhdistäväksi tekijäksi 

ja yksi henkilö totesi myös osuvasti, että tällainen sääntöjen rikkominen tulee esille vasta kun 

jotakin negatiivista tapahtuu: 

 

Niin yksilö tai muutama yksilö, jotka voivat taivuttaa tai oikoa jotaki tiettyä työ-

turvallisuusasiaa mutta nehän ei tule tänne ilmi ennenku jotaki sattuu. 

 

Kokonaisuutena tämä ulottuvuus näyttäytyi negatiivisessa valossa Lapin rajavartiostossa. 

Enemmistö henkilöistä tunnistaa jonkin poikkeaman muuttuneen osaksi arkea ja puolet henki-

löistä toteaa olevan mahdollista yksittäisten henkilöiden osalta toimia sääntöjä ja ohjeita vas-

taan johtuen lähinnä ihmisen laiskuudesta ja tarpeesta päästä helpommalla. Tutkimusaineiston 

perusteella yleistän kehityskohteeksi Lapin rajavartiostossa normalisoituneiden poikkeamien 

selvittämisen mahdollisten riskien poistamiseksi ja lisävahinkojen välttämiseksi. 

Ulottuvuus 5: Työtä ja turvallisuutta koskevien käsitysten juurtuminen 

Rakenteelliset ja teknologiset ratkaisut organisaatiossa ohjaavat tietyn tyyppisiin kulttuurisiin 

käsityksiin ja ylläpitävät niitä, jolloin suunnittelijat ja kehittäjät esimerkiksi sisällyttävät tieto-

järjestelmiin omia käsityksiään ihmisen roolista turvallisuuden varmistamisessa, miten työtä 

tulisi tehdä sekä miten turvallisuus saavutetaan (Reiman ym. 2008, 81). Tätä ulottuvuutta sel-

vitettiin yhdellä haastattelukysymyksellä: 
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Näetkö laitteisiin sekä teknologiaan liittyvän valmistajien / hankkijoiden lisäämiä vihjeitä 

siitä, miten työtä tulisi tehdä työturvallisesti? 

Kysyttäessä näkeekö henkilöt laitteisiin sekä teknologiaan liittyvän valmistajien lisäämiä vih-

jeitä töiden työturvallisesta tekemisestä, näki enemmistö niihin lisätyn vihjeitä. Vihjeet näh-

tiin liittyvän moottoriajoneuvojen käyttöohjeisiin sekä turvatarroihin itse laitteissa. Muutama 

toteaa myöskin laitteiden ohjeita muokattavan ennen loppukäyttäjälle päätymistä sekä myös-

kin niitä muokattavan omasta toimesta, kun jonkin välineen käytettävyys omaan toimintaym-

päristöön ei ole sopiva. Tietojärjestelmien osalta tunnistettiin turvallisuusluokitukset aineis-

tossa sekä salasanojen vaihdot työturvallisuuteen liittyvinä vihjeinä. 

Kokonaisuutena ulottuvuus näyttäytyi positiivisessa valossa Lapin rajavartiostossa. Ohjeet 

ymmärretään työkaluna tarkastaa laitteiden suorituskykyä, mutta niitä ei nähty ensisijaisena 

toimintaa ohjaavana tekijänä ja valmistajan ohjeitakin joutuu päivittämään omaan toimin-

taympäristöön sopiviksi. Tästä ulottuvuudesta ei ilmennyt tutkimusaineiston perusteella yleis-

tettäviä kehityskohtia Lapin rajavartiostossa. 

6.4. Yleisten kysymysten tulokset 

Haastattelujen viimeisinä kysymyksinä selvitin ihmisten omaa näkemystä turvallisuuskulttuu-

rin käsitteestä, heidän näkemystään kehityskohteista, palautetta haastattelusta sekä mieltä as-

karruttavia asioita haastattelukysymysten ulkopuolelta työturvallisuuteen liittyen. Näitä asioi-

ta selvitettiin kolmella kysymyksellä: 

Miten itse ymmärrät työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin? 

Miten kehittäisit työturvallisuuden turvallisuuskulttuuria Lapin rajavartiostossa? 

Kysymykset loppuivat tähän, haluaisitko lisätä jotakin tai haluatko kommentoida haastatte-

lua? 

Henkilöiden käsitykset työturvallisuuden turvallisuuskulttuurista olivat vaihtelevia, joka ku-

vaa hyvin turvallisuuskulttuurin tulkinnan monimutkaisuutta. Tutkimusaineistosta kuitenkin 

näkyi ymmärrys turvallisuuskulttuurista moninaisina asioina, joissa ihmiset nähtiin olevan 

keskiössä limittyen asenteisiin ja resursseihin. Yksi haastateltava kuvaa hyvin työturvallisuu-

den turvallisuuskulttuuria mukaillen tutkimustulosten osoittamaa huomiota työturvallisuudes-

ta itsestäänselvyytenä: 
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Tavallaan se turvallisuuskulttuurihan on sillon parhaimmillaan, kun se on täysin ni-

voutunut sinne päivittäiseen työskentelyyn, että sitä ei tavallaan tarvitse erikseen 

markkinoida, miettiä, vaan se on osa sitä päivittäistä toimintaa, niin sillonhan se 

niinkö on optimaalinen se meidän työturvallisuuskulttuuri. Suurimalta osaltaanhan 

tällä hetkellä tilanne onkin niin, mutta niinkö sanottua niin kyllä sitä pitäisi myös ko-

ko ajan analysoida ja kehittää ja valvoa, että se pysyisi sen laisena. 

 

Kysyttäessä kehityskohteista Lapin rajavartioston työturvallisuuden turvallisuuskulttuurista, 

löytyi kaksi yhdistävää kategoriaa. Ensimmäinen oli työturvallisuuden koulutuksen lisäämi-

nen ja toinen oli turvallisuudesta vastaavan henkilön nimeäminen. Osa haastateltavista toi 

työturvallisuuden koulutuksen lisäämisen esille ja turvallisuudesta vastaavan henkilön ni-

meämisen toi esille muutama henkilö. Puolet toivat esille hajanaisia asioita, jotka esiintyivät 

jo aikaisempien kappaleiden tuloksissa. Tämän kysymyksen vastaukset korreloivat jo esille 

tulleisiin kehityskohtiin aikaisemmissa kappaleissa ja halusinkin tällä kysymyksellä poimia 

vielä mahdollisesti haastateltavien mieleen tulleita uusia ajatuksia sekä testata jäikö aikai-

semmissa kysymyksissä jotakin tärkeää huomaamatta. 

Kysyttäessä tarpeesta lisätä vielä jotakin haastattelun päätteeksi, nousi kaksi mielenkiintoista 

havaintoa esille. Ensimmäinen liittyy partioajoneuvojen massojen aiheuttamaan ristiriitaan 

työturvallisuudelle, jonka käsittelen kappaleessa 6.5 yllättävänä asiana. Toinen havainto liit-

tyy sukupuolen vaikutukseen operatiivisissa työtehtävissä, jolla voi useassa eri tilanteessa olla 

vaikutusta työturvallisuuteen, kuten seuraava haastateltava kertoo: 

 

No ei oikeestaan, tietenki mikä nyt on nykyaikana lisääntyny on se että sukupuolia on 

siellä niinku muitaki ku miehiä, niin siinä on sitte taas fyysiset rajat tulee vastaan 

elikkä saattaa olla että sen minkä raavas korsto sen tekee tuosta vaan niin sitte siinä 

on heikompana eikä niin isokokosena tekemässä samaa hommaa niin siinä saattaa 

sitte tulla semmosia venähyksiä, nytkähyksiä ja muuta tai saattaa kaatua joku kelkka 

päälle tai muuta. Semmoset riskit on tietenki lisääntyny mutta ei meillä onneksi ole 

semmosia nyt sattunu että tulis mieleen mutta ne on semmosia että siinäki pitää ottaa 

suunnittelussa huomioon että voiko tätä henkilöä laittaa tämmöseen tehtävään ja sii-

nä otetaan sitte huomioon myös, että minkä kokonen ihminen voidaan, minkälainen 

ammattitaito, mitkä on voimat ja muuta niin se on yks semmonen mistä ei puhuta ää-

neen. 
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Yleisistä kysymyksistä löytyi mielenkiintoinen nosto liittyen sukupuolen vaikutukseen työteh-

tävissä, joskin tutkimusaineisto ei anna siihen muuta tukea kuin yksittäisen maininnan kysy-

mysrungon ulkopuolelta, jolloin nostan sen esille ainoastaan havaintona. Partioajoneuvojen 

massoihin liittyvä kommentti antoi tärkeää vahvistusta aikaisemmin esille tulleeseen kom-

menttiin samasta aiheesta, jolloin se ei jäänyt vain irtonaiseksi havainnoksi. Esille tulleet ke-

hityskohteet peilaavat hyvin tähän mennessä saatuihin tutkimustuloksiin eikä uusia kehitys-

kohteita yleisten kysymysten osalta tullut, joskin partioajoneuvojen massoihin liittyvään 

kommenttiin tuli vahvistusta. 

6.5. Tutkimusaineistosta nousseet yllättävät tekijät 

Yllättävä tekijä, joka nousee kahden eri haastateltavan mainitsemana tutkimusaineistosta, on 

ristiriita partioajoneuvojen massoihin liittyen, josta toinen haastateltava kertoo seuraavaa: 

 

…yks semmonen ristiriita-asia niinku työturvallisuuteen liittyvä, tietenki se on 

jossaki määrätty puuttumaanki mutta tuommonen partiovarustus versus ajoneu-

vokalusto, niin se että siinä on pikkunen niinkun ongelma ja ristiriita, toisaalta 

meillä pitää olla välineistöä ku lähetään partioon ja aika paljonkin, että varau-

tutaan moniinki asioihin ja sitä kautta se ajoneuvon ja materiaalin paino ja 

massa kasvaa ja sitten tavallaan ajoneuvokaluston painorajat tulee vastaan ja 

jopa ylitetäänki se koska pyritään niinkun miettimään että pitää olla tietty kalus-

to matkassa että pystytään työtehtävät hoitamaan työturvallisesti mutta sitä 

kautta sitte toisesta päästä taas se työturvallisuus kärsii jos ajetaan ajoneuvolla 

missä on massat ylitetty ja tuota niin siinä ois semmonen ongelma. 

 

Toisin sanottuna työturvallisuuden parantaminen henkilöiden suojavarustusta, aseistusta sekä 

suorituskykyä lisäämällä on johtanut työturvallisuuden heikkenemiseen ajoneuvon massojen 

ylittyessä sallitusta määrästä. Työturvallisuuden parantamisella ollaan siis luotu ristiriita, jos-

sa samalla työturvallisuus heikentyy toisella osa-alueella. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Päätutkimuskysymyksenä tässä tutkielmassa oli, mitä kehityskohteita Lapin rajavartioston 

työturvallisuuden turvallisuuskulttuurissa on? Kehityskohteiden koonnoksessa (Kuvio 7) on 

havainnollistettu ne yläluokat, joissa kehityskohteita ilmeni koko Lapin rajavartioston laajuu-

dessa taikka pienemmässä osassa. 

 

Kuvio 7. Kehityskohteiden koonnos. 

Tutkimustulosten perusteella työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin voidaan tämän otannan 

perusteella olevan hyvällä tasolla Lapin rajavartiostossa. Tiiviit työyhteisöt matalalla hierarki-

alla eri ammattiryhmien välillä luovat selkeästi avoimen keskusteluilmapiirin, jossa asiat us-

kalletaan ja halutaan tuoda ilmi sekä asioita halutaan kehittää. Työturvallisuus nähdään arvo-

na ja onkin havaittavissa hankaluuksia eriyttää työturvallisuutta irralliseksi osaksi muusta 

toiminnasta sen ollessa itsestäänselvyys ja rutiinitoimintaa työyksiköissä, jolloin se myös tu-

losten perusteella on arvo. 
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Kehityskohteiden koonnoksesta (Kuvio 7) voidaan havaita, että koko Lapin rajavartioston 

laajuudessa yleistettäviä kehityskohteita löytyi kahdesta kaikista 23:sta yläluokasta. Ensim-

mäinen yleistämäni kehityskohta Lapin rajavartioston laajuudessa on yläluokassa Osaamisen 

varmistaminen ja koulutus, jossa henkilöstö toi ilmi tarpeen työturvallisuuden koulutukselle, 

jonka avulla osattaisiin arvioida työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä paremmin. Toinen 

kehityskohta löytyy yläluokasta Poikkeamien normalisointi, jossa henkilöstö totesi työyksi-

köistä löytyvän poikkeamia, jotka ovat jo muuttuneet osaksi normaalia arkea ja näihin norma-

lisoituneisiin poikkeamiin tulisikin puuttua vahingoilta, tapaturmilta ja onnettomuuksilta vält-

tymiseksi. 

Alle rajavartioston laajuudelle jääviä kehityskohteita löytyi kahdesta yläluokasta. Ensimmäi-

nen kehityskohta löytyy yläluokasta Organisatorisen oppimisen käytännöt, jossa muutama 

henkilö toi ilmi turvallisuuden kipukohtien vaikean ennakoinnin ja sen johtuvan päätoimisen 

turvallisuudesta vastaavan henkilön puuttumisesta. Toinen kehityskohta löytyy yläluokasta 

Toimintatapojen optimointi ja ajelehtiminen, jossa muutama henkilö totesi löytyvän ristiriitoja 

organisaatiossa käskettyjen toimintatapojen sekä paikallisten rutiinien välillä, tarkoittaen suo-

javälineiden käyttämättä jättämistä yksittäistapauksissa. 

Alle rajavartioston laajuudelle jääviä tarkasteltavia kohtia löytyi neljästä yläluokasta. Ensim-

mäinen tarkasteltava kohta löytyy yläluokasta Lähiesimiestoiminta, jossa resursseja työoloja 

heikentävien asioiden parantamiseen todettiin saatavan vain pienien asioiden osalta. Toinen 

tarkasteltava kohta löytyy yläluokasta Resurssien hallinta, jossa muutama henkilö toi ilmi 

huolen yövuorojen tekemisestä yksin johtokeskuksessa, jolloin esimerkiksi sairaskohtauksen 

sattuessa operatiivisen toiminnan johtaminen voi häiriintyä. Kolmas tarkasteltava kohta löy-

tyy yläluokasta Ulkopuolisten toimijoiden hallinta, jossa muutama henkilö piti ongelmana 

ulkoistettujen palvelujen tilaamisen järjestelmiä, joihin kaikilla ei ole käyttöoikeuksia ja vir-

ka-ajan ulkopuolella esimerkiksi pihan hiekoitus voi jäädä tilaamatta. Neljäs tarkasteltava 

kohta löytyy yläluokasta Muutosten hallinta, jossa työpisteiden riskien arvioinnista kysyttäes-

sä vastaukset olivat vaihtelevia ja puolet ei tunnistanut mitään virallista riskien arviointiin 

käytettävää työkalua löytyvän. 

Tarkastelen seuraavassa kappaleessa ilmenneitä kehityskohteita peilaten niitä luvun 3 teo-

riapohjaan turvallisuuskulttuurin ulottuvuuksista. Kappaleessa 7.2 on toimenpide-ehdotukset 

Lapin rajavartiostolle liittyen ilmenneisiin kehityskohteisiin. Koonnostaulukossa ilmenneet 

tarkastelemista vaativat asiat ovat esitetty tuloksissa kappaleessa 6. 
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7.1. Työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin kehityskohteet Lapin rajavar-

tiostossa 

Osaamisen varmistaminen ja koulutus -yläluokasta löytynyt kehityskohde ei koskenut koko-

naisuutena kyseistä yläluokkaa, vaan sieltä noussutta tarvetta työturvallisuuden koulutukselle 

organisaation tarjoamana, jonka avulla osattaisiin arvioida työturvallisuuden osa-alueita pa-

remmin. Reiman ym. (2008, 60–61) toteavat spesifin turvallisuuskoulutuksen pyrkimyksenä 

olevan henkilöstön riskitietoisuuden lisääminen, turvallisuussääntöjen tuntemuksen sekä or-

ganisaation tapojen mukaisen suhtautumisen turvallisuuteen. Kuvatun kaltaista spesifiä tur-

vallisuuden koulutusta tutkimustulosten perusteella selkeästi kaivataan työturvallisuuden osal-

ta. Työturvallisuuden nähtiin yleisesti olevan osana kaikkea koulutusta sekä perehdyttämistä, 

mutta henkilöstö haluaisi selkeästi organisaation tuottamana mallin sekä työkalun sen arvioi-

miseen. Tutkimustulokset osoittivat, että osa selkeästi tiedosti olevan olemassa työkaluja ris-

kien arviointiin, mutta niiden käyttöön ei ole sitoutettu henkilöstöä taikka jaettu tietoa niiden 

työkalujen käyttämisestä. Turvallisuuskulttuurin kannalta tarkasteltuna näitä mahdollisesti 

olemassa olevia työkaluja ei nähdä merkittävinä taikka hyödyllisinä henkilöstön mielestä. 

Poikkeamien normalisoiminen -yläluokasta löytynyt kehityskohde ei koskenut kokonaisuute-

na kyseistä yläluokkaa, vaan henkilöstön havaitsemia osaksi normaalia toimintaa muuttuneita 

poikkeamia, eli normalisoituneita poikkeamia. Reiman ym. (2008, 80) toteaa jokaisen vähit-

täisen etäisyyden päässä alkuperäisistä säännöistä tapahtuvan onnistumisen voivan luoda uu-

den normin ja siitä seuraava vähittäinen askel on järjestelmän toiminnan virittäminen. Poik-

keamien normalisoituminen vaikuttaa vahvasti käsitysten ja normien muodostumiseen ja 

muokkautumiseen (Reiman ym. 2008, 80). Tutkimustulosten perusteella voidaan tulkita usei-

den mainituista poikkeamista alkaneen muuttua osaksi normia sekä käsitystä tavallisesta, joka 

on vaarallinen suunta poikkeamien tullessa yllätyksenä. Tutkimustuloksissa havaittu suojavä-

lineiden käyttämättä jättäminen on selkeästi alkuperäisistä säännöistä poikkeavaa toimintaa ja 

henkilöstö on huomannut sen helpottavan työn tekemistä, jolloin riski tapaturmalle lisääntyy. 

Kuitenkin vähäiset poikkeamat kyseisiin suojavälineisiin liittyvillä osa-alueilla on varmaankin 

vahvistanut negatiivista normia, jolloin vaatii vakavamman onnettomuuden sattumisen ennen 

kuin niihin kiinnitetään huomiota. Tässä kehityskohdassa on selkeästi linkitys edellisen kap-

paleen kehityskohtaan, jolloin työturvallisuuden koulutusta ja riskien arviointia tarjoamalla 

henkilöstö osaisi mahdollisesti puuttua normaaleiksi muuttuneisiin poikkeamiin ja tiedostaisi 

niiden riskit paremmin. 
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Rajavartioston yleistettävyyden alle jäävistä kehityskohteista ensimmäinen löytyy yläluokasta 

Organisatorisen oppimisen käytännöt. Kehityskohta ei koske kokonaisuudessaan kyseistä ylä-

luokkaa, vaan liittyy hankaluuksiin turvallisuuden kipukohtien ymmärryksessä ja ennakoin-

nissa. Hankaluudet johtuvat turvallisuudesta vastaavan henkilön puuttumisesta: organisaatio-

turvallisuuden osa-alueet on jaettu usealle henkilölle ja niitä tehdään oman päätehtävän ohes-

sa. Reiman ym. (2008, 58) toteavat organisaation oppimisen keskiössä olevan ongelmakoh-

tien tunnistaminen ja diagnosoiminen, toimenpiteiden määrittäminen ja toteuttaminen poik-

keamien ratkaisemiseksi sekä kehityskohteiden seuraaminen. Tutkimustulosten perusteella 

koko rajavartioston laajuudessa näihin kaikkiin ei ole aikaa turvallisuuden vastuiden jakaan-

nuttua monelle eri henkilölle ja näitä osa-alueita tehtävän lisäksi oman päätyön ohessa. On-

gelmakohtien todettiin tulevan ilmi yleensä vasta poikkeaman sattuessa, vaikka niihin olisi 

mahdollista vaikuttaa jo ennakoivasti analysoimalla normaalitoiminnan indikaattoreita, kuten 

Turva-kirjauksia ja henkilöstön havaintoja. Tutkimusaineistosta on tulkittavissa, että tällä het-

kellä työturvallisuuden organisatorisen oppimisen osalta Lapin rajavartiostossa toteutuu toi-

menpiteiden määrittäminen sekä toteuttaminen ja ne tapahtuvat poikkeaman jälkeen. 

Rajavartioston yleistettävyyden alle jäävistä kehityskohteista toinen löytyy yläluokasta Toi-

mintatapojen optimointi ja ajelehtiminen, mutta ei kuitenkaan koske koko yläluokkaa. Kehi-

tyskohde liittyy organisaatiossa käskettyjen toimintatapojen sekä paikallisten rutiinien välisiin 

ristiriitoihin. Ristiriita muodostui suojavälineiden käyttämättä jättämisestä, jossa henkilöstön 

oli havaittu yksittäistapauksissa ajavan ilman kypärää sekä sahaavan moottorisahalla partioin-

nin ohessa ilman suojavarusteita. Tutkijat Reiman ym. (2008, 79–80) toteavat osatoimintojen 

käytäntöjen muokkautumisen olevan toimintojen ajelehtimista, jossa organisaatiossa vähitel-

len koettujen toimintamahdollisuuksien, tavoitteiden sekä paikallisten normien mukaan pyri-

tään paikallisten rutiinien ja työtapojen optimointiin. Tutkimusaineistosta oli tulkittavissa, että 

tähän ajelehtimiseen liittyen ei ole sattunut mitään tapaturmia, jolloin henkilöstö on nähnyt 

suojavälineiden käyttämättä jättämisen helpottavan työtehtävien hoitamista, kun siitä ei ole 

koitunut vakavia seurauksia.  



97 
 

Tutkijat (Reiman ym. 2008, 79–80) viittaavat Reimanin (2007) todenneen toimintatapojen 

ajelehtimisen usein olevan myös yhteydessä henkilöiden käsityksissä tapahtuvaan ajelehtimi-

seen, tarkoittaen henkilöstön käsitysten muuttumista siitä, mikä on turvallista, laadukasta ja 

riittävää. Tutkimusaineistosta tuli ilmi, että toimintojen ajelehtimista on havaittu lähinnä yk-

sittäistapauksissa, jolloin tiettyjen henkilöiden käsitykset turvallisesta toiminnasta on voinut 

vuosien mittaan muuttua toiminnan optimoinnin seurauksena, eivätkä ihmiset enää miellä 

suojavälineiden käyttämättä jättämistä turvallisuutta vaarantavana toimintana. Tutkimusai-

neisto toisaalta myös osoittaa, että henkilöstö myös tietää riskit sekä tiedostaa tekevänsä mää-

räyksiä vastaan omalla vastuulla. Tämä kehityskohde linkittyy vahvasti normalisoituneisiin 

poikkeamiin, jossa myös mainitaan suojavälineiden käyttämättä jättäminen. 

7.2. Toimenpide-ehdotukset kehityskohteisiin 

Toimenpide-ehdotuksena Lapin rajavartioston henkilöstölle tulisi tarjota organisaation puo-

lesta työturvallisuuden koulutusta, jolla lisättäisiin kykyä työturvallisuuden osa-alueiden arvi-

ointiin ja samalla myös jo tällä hetkellä työn ohessa tapahtuva työturvallisuuden koulutus ke-

hittyisi entisestään. Spesifillä työturvallisuuden koulutuksella saataisiin vastattua työturvalli-

suuden koulutuksen sekä normalisoituneiden poikkeamien kehityskohtiin. Henkilöstön kyvyn 

arvioida työturvallisuutta parantuessa, he todennäköisesti myös huomaisivat normalisoituneet 

poikkeamat sekä ymmärtäisivät niiden riskit työturvallisuudelle. Henkilöstön kriittinen ajatte-

lu työturvallisuutta kohtaan myös todennäköisesti paranisi, jolloin henkilöstö kykenisi havait-

semaan paremmin ajelehtivia toimintatapoja, eli ristiriitoja määräysten ja työyksikön tapojen 

välillä. Sitouttamalla henkilöstön työyksiköiden riskien arviointiin saataisiin monipuolisem-

paa näkökulmaa ja samalla työyksiköiden työturvallisuutta saataisiin parannettua, vaikka se 

tutkimustulosten perusteella onkin valmiiksi hyvällä tasolla. Suosittelen myös tarkastelemaan 

tässä tutkielmassa ilmenneitä normalisoituneita poikkeamia, jotta riskejä saadaan minimoitua 

ja henkilöstön tapaturmia saadaan vähennettyä jo ennakoivasti. 



98 
 

Kaikkiin kehityskohteisiin vastaava toimenpide-ehdotus Lapin rajavartiostolle on päätoimisen 

turvallisuudesta vastaavan henkilön, eli turvallisuusupseerin nimeäminen. Turvallisuusupsee-

rin olisi mahdollista antaa työpisteisiin aikaisemmin ehdotettua työturvallisuuden koulutusta 

parantaen työturvallisuuden paikallista arviointia sekä kykyä omatoimiseen koulutukseen. 

Riskien arviointiin käytettävät työkalut pystyttäisiin sitouttamaan henkilöstölle eikä riskien 

arviointi olisi enää irrallinen tuntematon käsite, vaan kaikille yhteinen asia. Työturvallisuuden 

ajelehtimiseen sekä normalisoituneisiin poikkeamiin kyettäisiin vastaamaan koulutuksen 

kautta sekä turvallisuusupseeri kykenisi lisäksi kartoittamaan ja arvioimaan työyksiköitä ha-

vaiten mahdollisia poikkeavuuksia. Tutkimustulokset osoittavat, että henkilöstö selkeästi kir-

jaa poikkeamia sekä havaintoja Turva-järjestelmään, mutta raportit tulevat kuukausia jälkikä-

teen ja niiden analyysiin ei selkeästi ole riittävästi aikaa. Turvallisuusupseeri kykenisi analy-

soimaan toimintaa jatkuvasti, jolloin hänellä olisi kokonaiskuva vartioston työturvallisuudes-

ta. Tietomassasta voisi havaita poikkeamiin johtavia ilmiöitä jo ennakoivasti ennaltaehkäisten 

tapaturmia.  

Kappaleessa 4.2 käsittelin Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuutta, jossa todettiin kes-

keisiä periaatteita olevan sen perustuminen systemaattiseen riskien käsittelyyn, arviointiin 

sekä seurantaan, jolloin painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa pyrkien estämään tur-

vallisuuspoikkeamat etukäteen (Rajavartiolaitos 2016, 2–3). Turvallisuusupseerin nimeämi-

sellä vastataan edellä mainittuihin Rajavartiolaitoksen organisaatioturvallisuuden periaattei-

siin sekä tässä tutkielmassa esiintyneisiin työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin kehityskoh-

teisiin. Lapin rajavartioston työturvallisuuden turvallisuuskulttuuri on tutkimustulosten perus-

teella hyvällä tasolla ja sitä voitaisiin edelleenkin parantaa päätoimisella turvallisuudesta vas-

taavalla henkilöllä. 

7.3. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tuomi & Sarajärvi (2013, 136) toteavat luotettavuutta käsiteltävän metodikirjallisuudessa 

yleensä validideetin sekä reliabiliteetin käsitteiden kautta. Validideetilla tarkoitetaan, että tut-

kimuksessa on tutkittu luvattuja asioita, kun taas reliabiliteettilla tutkimuksen toistettavuutta 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 136). Tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta kohen-

taa tutkimuksen luotettavuutta laadullisessa tutkimuksessa. Validius ja reliabiliteetti -käsitteet 

ovat peräisin määrällisestä tutkimuksesta ja ne ovatkin saaneet laadullisessa tutkimuksessa 

erilaisia tulkintoja, jolloin niiden käyttöä pyritään välttämään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2005, 217.) Käytän tässä kuitenkin näitä käsitteitä apuna, sillä niiden avulla on helpompi jä-

sentää luotettavuutta, kuin ilman niitä. 
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Olen pyrkinyt tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseen perustelemalla tekemiäni valintoja 

tutkimusraportissa, mutta kulttuurin ja ihmisten tutkimuksesta Hirsjärvi ym. (2005, 217) tote-

sivat kuvausten olevan ainutlaatuisia, jolloin kahta samanlaista tapausta ei ole olemassa ja 

perinteiset pätevyyden ja luotettavuuden arvioinnit eivät tule kysymykseen. Tämä aiheuttaa 

haasteita tutkimuksen toistettavuuteen, sillä omat kokemukseni ja näkemykseni ovat ohjan-

neet koko prosessia ja todennäköisesti tulokset olisivat eri henkilön tekeminä erilaisia. Olen 

kuitenkin pyrkinyt parantamaan toistettavuutta säilyttämällä kaiken tutkimusmateriaalin, eli 

alkuperäiset äänitteet, litteroidut haastattelumateriaalit sekä tutkimuksen aikana käytetyt Ex-

cel-tiedostot ja muun materiaalin. 

Tutkimuksen validideetin osalta haasteeksi muodostui laaja teoriakehys sekä organisaatiokult-

tuurin ja turvallisuuskulttuurin monitulkintaiset liittymäpinnat, jotka kylläkin onnistuin sel-

ventämään ja ne tukevat päätutkimuskysymystä kokonaisuudessaan. Toinen haaste oli tutki-

musaineiston osalta työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin luonteessa, sillä ihmiset eivät 

kyenneet aina erottelemaan työturvallisuutta normaaleista rutiineista erillisiksi, jolloin joista-

kin osista jäi irrallinen sekä hieman keinotekoinen tuntuma. Vaikka joistakin osa-alueista jäi 

hieman irrallinen tuntuma, auttoivat laajat ja monesta eri näkökulmasta laaditut haastatteluky-

symykset kokonaiskuvien muodostamisessa, jota teorialähtöisyys tuki. Vahva teoriapohja 

lisää luotettavuutta, sillä siihen peilataan saatuja tuloksia. 

Pohdin seuraavaksi omaa rooliani tässä tutkimuksessa sekä sen suhdetta kohdeorganisaatioon 

kuuluvana virkamiehenä toimimiseen. Pyrin oman subjektiivisen näkemyksen vaikutusten 

vähentämiseen usealla tavalla, joista ensimmäisessä valitsin organisaatioturvallisuuden ken-

tästä sellaisen osa-alueen, josta minulla ei ollut organisaation antamaa koulutusta, jolloin or-

ganisaation mallin mukaiset koulutukset eivät muokanneet ajatuksiani. Toisena asiana otin 

vahvan teorialähtöisyyden, jossa pystyin tutkijoiden luoman mallin perusteella muodostamaan 

haastattelukysymykset sekä peilaamaan tuloksia käytettyyn turvallisuuskulttuurin malliin. 

Kolmantena asiana käytin ohjaajien tukea useassa eri vaiheessa painottaen heitä havainnoi-

maan liiallista ohjaavuutta esimerkiksi muodostamissani haastattelukysymyksissä. Uskon 

saaneeni edellä mainittujen keinojen avulla parannettua tutkimuksen luotettavuutta, vaikka 

laadullisessa tutkimuksessa tutkijan subjektiivista ohjausta onkin mahdotonta poistaa. 
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Kohderyhmäksi valikoitui Lapin rajavartioston henkilöstö kaikista muista työyksiköistä paitsi 

Ivalon rajajääkärikomppaniasta muodostaen yhteensä 10 henkilön kohderyhmän. Osa henki-

löistä valittiin Lapin rajavartioston henkilöstötoimiston toimesta alkuperäisen tutkimuslupa-

hakemuksen perusteella, jossa oli tarkoitus haastatella yhtä henkilöä jokaisesta työyksiköstä, 

eli yhteensä kuutta henkilöä. Tämä vaihe prosessissa aiheuttaa luotettavuuden osalta kaksi 

asiaa. Ensinnäkin se voi heikentää luotettavuutta, sillä henkilöstötoimisto käski työyksiköitä 

nimeämään työyksiköistä haastateltavat henkilöt, jolloin motivaatio haastateltavaksi ei mah-

dollisesti ollut lähtöisin haastateltavista itsestään. Toisena asiana se voi parantaa luotettavuut-

ta, jolloin yli puolet haastateltavista on valittu muun kuin minun toimesta eikä oma muka-

vuusalueeni ohjannut kaikkien henkilöiden valintaa. Selvitin kaikilta haastatteluun valikoitu-

neilta, että he ovat halukkaita haastatteluun ja perumisen olevan mahdollista. Päivitin tutki-

muslupahakemusta lisäämällä haastateltavien määrää, jotta otannan koko paranisi, jonka jäl-

keen valitsin henkilöstötoimiston toimistoupseerin kanssa kuusi haastateltavaa lisää. Kahta 

valittua henkilöä en koskaan tavoittanut. En alkanut vaihtamaan haastateltavia henkilöitä, 

jolloin kahdesta työyksiköstä on yksittäinen haastateltava, mutta en nähnyt sitä ongelmana 

tutkielmassa tarkasteltaessa Lapin rajavartiostoa kokonaisuudessa eikä niinkään työyksiköi-

den keskinäisenä vertailuna. Otannan koon lisääminen ei olisi laadullisella menetelmällä mer-

kittävästi parantanut tutkimustuloksia, joskin se olisi voinut tuoda vahvistusta tuloksissa esille 

tulleisiin kehityskohteisiin. 

Olin tavannut kaikki haastateltavat työurani aikana. Tämä (saattaa) vaikuttaa kahteen asiaan 

luottamuksen kannalta. Ensinnäkin ihmisten tuntiessaan minut he todennäköisesti jakoivat 

tietoa herkemmin, kuin täysin ulkopuolisen haastatellessa, mikä paransi saamani tiedon laa-

tua. Toisaalta se voi aiheuttaa sen, että ihmiset pyrkivät vastaamaan minua miellyttäviä vas-

tauksia kaunistellen asioiden oikeaa laitaa heikentäen tiedon laatua. Tutkimustulosten perus-

teella voin todeta saaneeni enemmän hyötyä, kuin haittaa henkilöiden tuntemisesta, sillä ai-

neisto oli tutkimustulosten perusteella laadukasta.  
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Haastattelutilanteista puolet oli kasvotusten ja puolet etäyhteydellä. Suurin ero edellä mainit-

tujen välillä oli hankaluus etäyhteydellä tulkita ihmisen ilmeitä sekä eleitä. Aluksi puhuinkin 

monesti päälle, kun ei pystynyt havainnoimaan miettiikö ihminen vai oliko jo lopettanut pu-

humisen. Opin nopeasti kuitenkin haastattelemaan yhtä hyvin etänä, kuin kasvotusten ja tie-

dolliselta arvoltaan tutkimusaineisto onkin saman tasoista, jolloin erilaiset haastattelun toteu-

tustavat eivät aiheuta luottamuksen heikkenemistä tutkimusaineistossa. Haastattelujen perus-

teella oli havaittavissa, että osa haastattelukysymyksistä oli monitulkintaisia ja osassa kysy-

myksistä ihmiset vastasivat täysin eri asiaan, miten itse olin sen teoriapohjan perusteella tul-

kinnut. Tähän haasteeseen vastasin syvällä tietämyksellä laatimistani haastattelukysymyksistä 

perustelemalla sekä selventämällä samalla tavalla kaikille epäselvät kohdat. En myöskään 

keskeyttänyt henkilöitä, vaikka he puhuivat aiheen vierestä, vaan korjasin vasta heidän kom-

mentin jälkeen, mitä kysymyksellä olin hakenut. Huomasin toimintatavan hyväksi eikä se 

latistanut haastateltavien halua kertoa asiasta, joskin informaatioarvo saattoi olla huonompi 

tiettyjen kysymysten osalta heidän valmistauduttua vastaamaan eri tavalla. Osa haastatteluky-

symyksistä oli myös liian moniosaisia, jolloin jouduin useasti täydentämään vajaaksi jääneitä 

vastauksia lisäkysymyksillä. Onnistuin haastattelemaan kaikki henkilöt samalla otteella, tar-

kennuksilla sekä pitämään kokonaisuuden kasassa lisäten tutkimusaineiston luotettavuutta. 

Käytin aineiston analyysiin teorialähtöistä sisällönanalyysia, jonka toistettavuutta tutkimukse-

ni osalta parantaa käyttämäni VTT:n malli ensinnäkin haastattelukysymysten laatimisessa ja 

toiseksi sisällönanalyysissä luomaan yläluokat. Luomalla samalla periaatteella teoriapohjasta 

yläluokat ja analysoimalla aineiston yläluokat omina analyysiyksiköinään, on tutkimus toistet-

tavissa ja samat kehityskohteet yleistettävissä tuloksiin. Suurin ero lienee tulee asioissa, mitä 

tuloksiin nostetaan aineistosta ja keskitytäänkö pelkästään yhteneväisyyksien etsimiseen vai 

myös erojen etsimiseen. Käytin molempia tehden yleistyksiä enemmistön vastauksista ja nos-

taen poikkeavuuksia sekä mielenkiintoisia asioita esille. Haastattelukysymysten muodostami-

sen, analyysin, kaikkien aputaulukoiden, havaintojen ja yllättävien asioiden löytyessä samasta 

Excel-tiedostosta pystyy ajatuksenjuoksuani seuraamaan tarkasti. Teorialähtöinen sisällönana-

lyysi toimi metodina tässä tutkimuksessa hyvin ja se auttoi laajan aineiston pitämisessä hal-

linnassa. 

Olen pyrkinyt parantamaan tutkimuksen luotettavuutta säännöllisillä tapaamisilla ohjaajieni 

kanssa ja olen myös päivittänyt juoksevaa päiväkirjaa jokaisen tapaamisen osalta tulleista 

havainnoista sekä palautteesta. Kaikissa työn merkittävissä vaiheissa ohjaajat ovat antaneet 

palautetta ja arvokasta ohjausta, joiden avulla olen saanut varmuutta viedä työtä haluamaani 

suuntaan. Uskon tämän aktiivisen ohjaussuhteen lisänneen työn luotettavuutta merkittävästi. 
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7.4. Jatkotutkimusaiheita 

Turvallisuuskulttuuri ja työturvallisuuden turvallisuuskulttuuri aihepiirinä tarjoavat useita 

mahdollisia tutkimusnäkökulmia. Turvallisuuskulttuuria voisi tutkia vähemmän teoriaan si-

dottuna, jolloin esimerkiksi syvähaastatteluilla voisi päästä syvemmille kulttuurin tasoille. Eri 

teorioiden käyttäminen antaisi myös näkökulmaa turvallisuuskulttuurin tutkimiseen ja avaisi 

varmasti samallakin aineistolla uusia näkökulmia. 

Olisi erittäin mielenkiintoista laajentaa aineistoa koskemaan useaa eri vartiostoa, jolloin olisi 

mahdollista nostaa myös alueellisia ilmiöitä paremmin esille sekä saada käsitystä koko Raja-

vartiolaitoksen työturvallisuuden turvallisuuskulttuurista. Näen haastattelurungossa potentiaa-

lia hieman muokattuna myös kyselytutkimuksen tekemiseen, jolloin tietoa olisi mahdollista 

saada huomattavasti enemmän ja lisäksi liittää mukaan numeraalista arvostelua turvallisuus-

kulttuurin tasosta. Kyselytutkimus voi tosin tehdä saatavasta tiedosta pinnallisempaa. 

Työsuojeluorganisaatio mainittiin tutkimusaineistossa useasti ja työsuojelun roolia työturval-

lisuuteen vaikuttavana tekijänä voisi tutkia. Työsuojeluorganisaation rooli nähtiin tutkimusai-

neiston yksittäisten kommenttien perusteella hieman irtonaisena hallintoyksikön organisaa-

tiosta, jolloin työsuojeluorganisaation suhdetta muuhun organisaatioon turvallisuuskulttuurin 

näkökulmasta voisi tarkastella. 

Leventämällä aihealueen rajausta työturvallisuudesta koskemaan kokonaisuudessaan työ- ja 

palvelusturvallisuuden osa-aluetta saataisiin otettua mukaan Rajavartiolaitoksen varusmies-

koulutus sekä henkilökunnan sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus. Kuten aikaisemmin 

kerroin, työturvallisuuden ja palvelusturvallisuuden rajapinnat ovat moniselkoisia työturvalli-

suuslain kietoutuessa Puolustusvoimien varomääräyksiin. Turvallisuuskulttuurin näkökulmas-

ta aiheen laajentaminen antaisi mielenkiintoista syvyyttä, jolloin voitaisiin kokonaisvaltai-

semmin tutkia kulttuurillisia asioita rajavartioston näkökulmasta. Tähän liittyy kuitenkin haas-

teita, jotka itsekin totesin, sillä tiedonkeruumenetelmiä joutuu yhdistelemään ja teoriapohja 

muuttuu entistä moniselkoisemmaksi. 
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Tutkielman tulosten valossa kävi ilmi, että monet työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat turval-

lisuuskulttuurin valossa vaikeaa tai jopa mahdotonta eritellä irtonaiseksi osaksi tarkastelua 

varten. Tämä on siinä mielessä ilahduttavaa, että se kertoo työturvallisuuden olevan aito arvo 

sekä itsestäänselvyys työyksiköissä, joskin se vaikeuttaa turvallisuuskulttuurin tutkimista teh-

den siitä vaikeasti tartuttavan pyöreäreunaisen ilmiön. Kuten monet muutkin kulttuuria tutki-

neet henkilöt, joudun itsekin toteamaan, että en päässyt kovinkaan syville kulttuurin tasoille 

tässä tutkielmassa. Löysin kuitenkin vastauksia etsimiini kysymyksiin kehityskohteista pinta-

kerroksia raapimalla, josta olen erittäin tyytyväinen. Suurimpana oppina tämän tutkielman 

tekemisestä on syvempi ymmärrys kulttuurin vaikutuksesta kaiken taustalla. Aionkin jatkossa 

pelkästään ”miten?” -kysymyksen lisäksi paneutua kysymykseen ”miksi?”, sillä monelle asi-

alle löytyy kuitenkin taustasyy ihmisten asenteista ja arvoista. 
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ANALYYSIRUNGON MUKAISET HAASTATTELUKYSYMYKSET LIITE 1 

ORGANISATORINEN ULOTTUVUUS 

1. Johtamisjärjestelmän määrittely ja ylläpitäminen 

Tiedätkö mitä rooleja ja vastuita omassa työyksikössäsi on työturvallisuuden osalta? 

Onko mielestäsi työturvallisuuden viralliset roolit ja vastuut kuvattu organisaatiossasi selkeäs-

ti? 

2. Johdon toiminta turvallisuuden varmistamiseksi 

Huomioidaanko työyksikön johtoportaan toimesta päätöksiä tehtäessä työturvallisuusasiat ja 

onko niihin tarpeeksi resursseja? Entä vartioston johdon? 

Suunnitellaanko työturvallisuustoimintaa lyhyellä vai pitkällä aikajänteellä? 

Korostaako työyksikön johtoporras työturvallisuusasioita ja näyttääkö se esimerkkiä? Entä 

vartioston johto? 

3. Turvallisuudesta viestiminen 

Nostaako työyksikön johtoporras työturvallisuuden keskustelun aiheeksi ja onko työyksikös-

sänne työturvallisuudesta välittävä ilmapiiri? 

Miten tuo työturvallisuudesta välittävä ilmapiiri ilmenee? 

Tiedottaako työyksikön johtoporras työturvallisuuden eteen tehdyistä toimenpiteistä ja perus-

tellaanko niitä? 

Viestitäänkö vaaratilanteista, työtapaturmista sekä onnettomuuksista henkilöstölle? 

4. Lähiesimiestoiminta 

Nostaako lähiesimiehet työturvallisuuden keskustelun aiheeksi ja kannustaako hän työturval-

lisuutta edistävään toimintaan? 

Miten itse tulkitset hyvät työolot, mitä ne tarkoittavat? 

Puututaanko työoloja heikentäviin asioihin aktiivisesti lähiesimiesten toimesta ja saatteko 

niiden parantamiseen resursseja? 

Näetkö lähiesimiesten tuovan työturvallisuutta esille osana työyksikön arvoja? 

Välittääkö lähiesimiehet työturvallisuuteen liittyvää palautetta omille esimiehilleen, alaisil-

leen ja sivusuunnassa omassa työyksikössä? 

Miten lähiesimiehet suhtautuvat ja reagoivat työturvallisuutta vaarantaviin virheisiin? 

5. Yhteistyö ja tiedonkulku lähityöyhteisössä 

Millainen ilmapiiri teillä vallitsee työyksikössä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa? 

Näetkö työturvallisuuden haittaavan taikka edistävän tehokasta ja joustavaa töiden tekemistä? 
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Onko työprosessit helppo hahmottaa ja saako niiden työturvalliseen suorittamiseen helposti 

tietoa? 

6. Yhteistyö ja tiedonkulku yksiköiden välillä 

Vaihdetaanko työturvallisuuteen liittyvää tietoa muiden työyksiköiden kanssa ja miten tie-

donvaihto on toiminut? 

Vaihdetaanko työturvallisuuteen vaikuttavaa tietoa työvuorojen välillä ja miten se on toimi-

nut? 

7. Eri ammattiryhmien osaamisen yhteensovittaminen 

Onko eri ammattiryhmien välillä valtasuhteita taikka hierarkiaa, joka heikentäisi työturvalli-

suutta? 

Näetkö henkilöstön monipuolisuuden sekä erilaisuuden vähentävän hierarkiaa? 

8. Organisatorisen oppimisen käytännöt 

Miten kyseenalaistamisen, kysymiseen ja perustelujen vaatimiseen työyksikössäsi suhtaudu-

taan? 

Kannustetaanko teillä työturvallisuuden poikkeamien avoimeen raportoimiseen? 

Tunnistetaanko ongelmakohdat työturvallisuudessa, määritetäänkö niihin toimenpiteet ja to-

teutetaanko kyseiset toimenpiteet? 

Opitaanko teillä työturvallisuuden poikkeamista, virheistä ja vaaratilanteista? 

Kyetäänkö ilmaantuneita työturvallisuuden kipukohtia ymmärtämään ja ennakoimaan negatii-

visia vaikutuksia ennen niiden toteutumista? 

Näetkö työyksiköltäsi löytyvän tahtoa sekä kykyä parantaa työturvallisuutta? 

9. Osaamisen varmistaminen ja koulutus 

Annetaanko teidän työyksikössä työturvallisuuteen liittyvää koulutusta henkilöstölle ja mil-

laista se on? 

Kehitetäänkö henkilöstön saamaa työturvallisuuden koulutusta ja arvioidaanko sitä säännölli-

sesti? 

Annetaanko teillä koulutusta rutiini- sekä haastavien työtehtävien työturvallisuuteen liittyen? 

Ylläpidetäänkö, kehitetäänkö ja arvioidaanko henkilöstön työturvallisuuteen vaikuttavaa 

osaamista työsuhteen aikana? 

Kiinnitetäänkö henkilöstön perehdyttämisessä huomiota työturvallisuuteen? 

10. Resurssien hallinta 

Onko teillä riittävästi henkilöstöresurssia työtehtävien työturvalliseen hoitamiseen? 

Onko teillä riittävästi materiaalisia resursseja työtehtävien työturvalliseen hoitamiseen? 
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Onko työtehtävät optimaalisesti rytmitettyjä palautumisen kannalta ja henkilöstö kykenee 

työturvallisesti hoitamaan työtehtävänsä? 

Tukeeko resurssien kokonaisuus mielestäsi työturvallisuutta? 

11. Työn tukeminen ohjeilla 

Miten henkilöstö suhtautuu työyksikön sääntöihin ja ohjeisiin sekä niiden ylläpitämiseen? 

Miten näet sääntöjen ja ohjeiden vaikuttavan työturvallisuuteen? 

12. Ulkopuolisten toimijoiden hallinta 

Miten teillä on toiminut kommunikaatio ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja onko ilmennyt 

mitään työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä? 

Onko teillä perehdytystä ulkopuolisille toimijoille liittyen työturvallisuuteen toimittaessa tei-

dän tiloissa ja alueella? Millaista tämä perehdytys on? 

13. Muutosten hallinta 

Arvioidaanko työpisteessänne työturvallisuuteen liittyviä riskejä? 

Arvioidaanko riskejä tilanteen mukaan oltaessa operatiivisissa tehtävissä? 

Onko teillä ollut tarvetta muuttaa työtapoja työturvallisuuden näkökulmasta liittyen ilmennei-

siin uusiin riskeihin? 

Onko näistä muutoksista tullut odottamattomia riskejä ja miten niihin on varauduttu? 

PSYKOLOGINEN ULOTTUVUUS 

1. Turvallisuusmotivaatio 

Näetkö työturvallisuuden olevan selkeästi työyksikössäsi tunnistettavissa ja toimintaa ohjaava 

arvo? 

Motivoiko mielestäsi työturvallisuuden tavoittelu henkilöstöä ja ohjaa sen toimintaa? 

Näetkö työturvallisuuden tavoitteena, jolla saavutetaan muita työyksikkösi tavoitteita? 

2. Ymmärrys oman työn ja organisaation vaaroista, vaaramekanismeista ja onnetto-

muuksista 

Tiedostatko omiin työtehtäviisi liittyvät tyypilliset vaarat sekä yleiset periaatteet, joiden kautta 

vaarat voivat toteutua? 

Mistä arvelet virheiden, vaaratilainteiden tai onnettomuuksien johtuvan? 

Oletko havainnut tai kokenut yksittäisen henkilön syyllistämistä virheiden, vaaratilainteiden 

tai onnettomuuksien satuttua? 

Oletko kokenut tai havainnut koettavan niihin liittyen epäonnistumisen taikka häpeän tunnet-

ta? 
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3. Ymmärrys organisaation turvallisuudesta ja organisaatiosta 

Mistä näet työturvallisuuden muodostuvan, onko se enemmän yksilön toimintaa vai koko or-

ganisaation vai jotakin siltä väliltä? 

4. Vastuu organisaation turvallisuudesta 

Näetkö voivasi vaikuttaa oman työsi tuloksiin ja sitä kautta työyksikkösi työturvallisuuteen? 

Näetkö työturvallisuuden monimutkaisena asiana? Voiko sitä mielestäsi hallita? 

Tulisiko mielestäsi jokaisen kantaa vastuuta myös omien työtehtäviensä ulkopuolella ja lisäi-

sikö tämä mielestäsi työturvallisuutta? 

Onko teillä olemassa työturvallisuuteen liittyviä käskettyjä toimintatapoja ja ohjeita taikka 

työturvallisuusohjeistettuja toimintatapoja? 

Onko mielestäsi organisaation työturvallisuuden toimintatavat sekä ohjeet liian tiukkoja vai-

kuttavatko ne mielestäsi henkilökohtaisen vastuun tunteeseen? 

Lisääkö työturvallisuus mielestäsi työhyvinvointia? 

5. Työn hallinta 

Miten mielestäsi perustyön hallitseminen vaikuttaa työturvallisuuteen? 

Mitä mieltä olet työtehtävien haastavuudesta ja niiden vaikutuksesta työturvallisuuteen? Olet-

ko itse joutunut liian haastaviin työtehtäviin, joka olisi heikentänyt työturvallisuutta? 

Näetkö oman työsi hallinnassa ohjeiden ja muistisääntöjen vaikutukset työturvallisuuteen 

merkittävässä roolissa? 

Näetkö oman työn teoreettisen ymmärryksen lisäävän työturvallisuutta? 

SOSIAALISET PROSESSIT 

1. Ymmärryksen luominen päivittäisistä tapahtumista ja omasta roolista niissä 

Millainen kuva sinulla on työturvallisuudesta teidän työyksikössä? Pystytkö ennakoimaan 

työturvallisuuteen liittyviä asioita aiemmin tapahtuneiden onnettomuuksien ja vahinkojen 

perusteella? 

Minkä näet olevan oma roolisi työturvallisuudessa teidän työyksikössä ja miten se ilmenee 

päivittäisessä toiminnassa? 

2. Normien ja sosiaalisen identiteetin muodostuminen ja ylläpitäminen 

Näetkö työyksikön normeilla, eli suotavilla käyttäytymismalleilla olevan millainen vaikutus 

työturvallisuuteen? 

Vallitseeko teidän työyksikössä vahva yhtenäinen sosiaalinen identiteetti ja miten se vaikuttaa 

työturvallisuuteen? Vahvalla yhtenäisellä sosiaalisella identiteetillä tarkoitetaan ryhmän an-
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tamaa sosiaalista tukea yksilölle suojaten mm. stressiltä ja tarjoten palautetta työsuoritusten 

laadukkuudesta. 

Näetkö vahvan yhtenäisen sosiaalisen identiteetin ryhmässä vaikuttavan henkilöstön kriitti-

seen suhtautumiseen työturvallisuuden virheisiin, poikkeamiin taikka muihin ryhmän negatii-

visiin tekemisiin työturvallisuuden osalta? 

Oletko huomannut työturvallisuuden osalta paikallisia normeja ja tapoja verrattuna muihin 

työyksiköihin? 

3. Toimintatapojen optimointi ja ajelehtiminen 

Onko organisaatiossanne virallisesti organisaation määrittämiä työturvallisia toimintatapoja? 

Näetkö ristiriitoja virallisesti organisaatiossa määriteltyjen työturvallisten toimintatapojen ja 

työyksikkösi rutiinien sekä työtapojen välillä? 

Mitkä niiden vaikutukset ovat työturvallisuuteen? 

Mitä mieltä olet toimintatapojen tekemisestä sääntöjä ja ohjeita vastaan, mikäli on helpompia 

sekä tehokkaampia työtapoja olemassa? Voiko tämä mielestäsi heikentää työturvallisuutta? 

4. Poikkeamien normalisoiminen 

Oletko havainnut, että jokin tietty poikkeama tai häiriö liittyen työturvallisuuteen toistuu use-

asti ja se on muuttunut jo osaksi normaalia arkea? Voitko kertoa esimerkin? 

Näetkö helpomman työtavan löydyttyä voivan muodostua uusi normi, jossa sääntöä ja ohjeita 

rikotaan taikka ”taivutetaan”? 

5. Työtä ja turvallisuutta koskevien käsitysten juurtuminen 

Näetkö laitteisiin sekä teknologiaan liittyvän valmistajien / hankkijoiden lisäämiä vihjeitä 

siitä, miten työtä tulisi tehdä työturvallisesti? 

YLEISET KYSYMYKSET 

Miten itse ymmärrät työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin? 

Miten kehittäisit työturvallisuuden turvallisuuskulttuuria Lapin rajavartiostossa? 

Kysymykset loppuivat tähän, haluaisitko lisätä jotakin tai haluatko kommentoida haastatte-

lua? 
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SAATEKIRJE JA HAASTATTELUKYSYMYKSET   LIITE 2 

Hei, 

Nimeni on Aleksi Pääkkö ja opiskelen sotatieteiden maisterikurssilla 10 rajavartio-

opintosuunnalla Maanpuolustuskorkeakoulussa. Teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta Työtur-

vallisuuden turvallisuuskulttuurin kehityskohteet Lapin rajavartiostossa. Tutkimus on rajattu 

Lapin rajavartiostoon ja tutkimuksen tarkoituksena on selvittää henkilöstön kokemuksia työ-

turvallisuuden turvallisuuskulttuuriin kehityskohteista haastattelujen avulla. 

Tutkimuksen haastattelut ovat osoitettu Lapin rajavartioston henkilöstölle, jotka ovat valikoi-

tuneet haastateltaviksi organisaation nimeäminä sekä tutkijan valitsemina. Haastattelussa on 

valmiit kysymykset ilman valmiita vastauksia, jolloin saat vastata avoimesti ja kertoa oman 

mielipiteesi kysymyksiin. 

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti etäyhteyksillä vallitsevan Covid-19 pandemian sekä 

pitkien maantieteellisten etäisyyksien ansiosta, mutta toissijaisesti tilanteen mahdollistaessa 

voidaan suorittaa myös kasvotusten. Haastatteluista kertyvä aineisto nauhoitetaan ja se jää 

tutkijan haltuun. Aineisto anonymisoidaan siten, ettei haastateltavia pysty vastauksista päätte-

lemään. 

Haastattelukysymyksiä on yhtensä 84 kappaletta ja haastattelun arvioitu ajallinen kesto on 1-2 

tuntia. Tutkimus on julkinen. 

 

Kertoisitko nimesi ja ikäsi? 

Mikä on koulutustaustasi ja työyksikkösi? 

Kertoisitko virkaurasi pituuden? 

Mikä on tehtävänkuvasi tällä hetkellä ja millaisia työtehtäviä se sisältää? 

Organisaatio 

Mistä näet työturvallisuuden muodostuvan, onko se enemmän yksilön toimintaa vai koko or-

ganisaation vai jotakin siltä väliltä? 

Millainen kuva sinulla on työturvallisuudesta teidän työyksikössä? Pystytkö ennakoimaan 

työturvallisuuteen liittyviä asioita aiemmin tapahtuneiden onnettomuuksien ja vahinkojen 

perusteella?  

Onko mielestäsi työturvallisuuden viralliset roolit ja vastuut kuvattu organisaatiossasi selkeäs-

ti? 

Tiedätkö mitä rooleja ja vastuita omassa työyksikössäsi on työturvallisuuden osalta? 

Minkä näet olevan oma roolisi työturvallisuudessa teidän työyksikössä ja miten se ilmenee 

päivittäisessä toiminnassa?  
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Onko työprosessit helppo hahmottaa ja saako niiden työturvalliseen suorittamiseen helposti 

tietoa? Työprosesseilla tarkoitetaan päivittäin työtehtävissäsi tehtäviä suoritteita. 

Onko organisaatiossanne virallisesti organisaation määrittämiä työturvallisia toimintatapoja? 

Näetkö ristiriitoja virallisesti organisaatiossa määriteltyjen työturvallisten toimintatapojen ja 

työyksikkösi rutiinien sekä työtapojen välillä? 

Mitkä niiden vaikutukset ovat työturvallisuuteen? 

Onko teillä olemassa työturvallisuuteen liittyviä käskettyjä toimintatapoja ja ohjeita taikka 

työturvallisuusohjeistettuja toimintatapoja? 

Miten henkilöstö suhtautuu työyksikön sääntöihin ja ohjeisiin sekä niiden ylläpitämiseen?  

Onko mielestäsi organisaation työturvallisuuden toimintatavat sekä ohjeet liian tiukkoja ja 

vaikuttavatko ne mielestäsi henkilökohtaisen vastuun tunteeseen? 

Miten näet sääntöjen ja ohjeiden vaikuttavan työturvallisuuteen? 

Näetkö työturvallisuuden olevan selkeästi työyksikössäsi tunnistettavissa ja toimintaa ohjaava 

arvo? 

Näetkö työturvallisuuden tavoitteena, jolla saavutetaan muita työyksikkösi tavoitteita? 

Näetkö työturvallisuuden haittaavan taikka edistävän tehokasta ja joustavaa töiden tekemistä? 

Motivoiko mielestäsi työturvallisuuden tavoittelu henkilöstöä ja ohjaa sen toimintaa? Entä 

itseäsi? 

Millainen ilmapiiri teillä vallitsee työyksikössä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa?  

Näetkö työyksikön normeilla, eli suotavilla käyttäytymismalleilla olevan millainen vaikutus 

työturvallisuuteen? 

Näetkö työyksiköltäsi löytyvän tahtoa sekä kykyä parantaa työturvallisuutta? 

Vallitseeko teidän työyksikössä vahva yhtenäinen sosiaalinen identiteetti ja miten se vaikuttaa 

työturvallisuuteen? Vahvalla yhtenäisellä sosiaalisella identiteetillä tarkoitetaan ryhmän an-

tamaa sosiaalista tukea yksilölle suojaten mm. stressiltä ja tarjoten palautetta työsuoritusten 

laadukkuudesta. 

Näetkö vahvan yhtenäisen sosiaalisen identiteetin ryhmässä vaikuttavan henkilöstön kriitti-

seen suhtautumiseen työturvallisuuden virheisiin, poikkeamiin taikka muihin ryhmän negatii-

visiin tekemisiin työturvallisuuden osalta? 

Miten kyseenalaistamisen, kysymiseen ja perustelujen vaatimiseen työyksikössäsi suhtaudu-

taan? 

Onko eri ammattiryhmien välillä valtasuhteita taikka hierarkiaa, joka heikentäisi työturvalli-

suutta? 

Näetkö henkilöstön monipuolisuuden sekä erilaisuuden vähentävän hierarkiaa? 

Vaihdetaanko työturvallisuuteen liittyvää tietoa muiden työyksiköiden kanssa ja miten tie-

donvaihto on toiminut? 
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Oletko huomannut työturvallisuuden osalta paikallisia normeja ja tapoja verrattuna muihin 

työyksiköihin? 

Vaihdetaanko työturvallisuuteen vaikuttavaa tietoa työvuorojen välillä ja miten se on toimi-

nut? 

Miten teillä on toiminut kommunikaatio ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja onko ilmennyt 

mitään työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä? Ulkopuolisia toimijoita ovat esimerkiksi sii-

vous, huolto sekä muut aliurakointi. 

Johtaminen 

Korostaako työyksikön johtoporras työturvallisuusasioita ja näyttääkö se esimerkkiä? Entä 

vartioston johto? 

Suunnitellaanko työturvallisuustoimintaa lyhyellä vai pitkällä aikajänteellä? 

Nostaako työyksikön johtoporras työturvallisuuden keskustelun aiheeksi ja onko työyksikös-

sänne työturvallisuudesta välittävä ilmapiiri? 

Miten tuo työturvallisuudesta välittävä ilmapiiri ilmenee? 

Tiedottaako työyksikön johtoporras työturvallisuuden eteen tehdyistä toimenpiteistä ja perus-

tellaanko niitä?  

Viestitäänkö vaaratilanteista, työtapaturmista sekä onnettomuuksista henkilöstölle? 

Nostaako lähiesimiehet työturvallisuuden keskustelun aiheeksi ja kannustaako hän työturval-

lisuutta edistävään toimintaan? 

Miten itse tulkitset hyvät työolot, mitä ne tarkoittavat? 

Puututaanko työoloja heikentäviin asioihin aktiivisesti lähiesimiesten toimesta ja saatteko 

niiden parantamiseen resursseja? 

Näetkö lähiesimiesten tuovan työturvallisuutta esille osana työyksikön arvoja? 

Välittääkö lähiesimiehet työturvallisuuteen liittyvää palautetta omille esimiehilleen, alaisil-

leen ja sivusuunnassa omassa työyksikössä? 

Miten lähiesimiehet suhtautuvat ja reagoivat työturvallisuutta vaarantaviin virheisiin? 

Huomioidaanko työyksikön johtoportaan toimesta päätöksiä tehtäessä työturvallisuusasiat ja 

onko niihin tarpeeksi resursseja? Entä vartioston johdon? 

Onko teillä riittävästi henkilöstöresurssia työtehtävien työturvalliseen hoitamiseen? 

Onko teillä riittävästi materiaalisia resursseja työtehtävien työturvalliseen hoitamiseen? 

Onko työtehtävät optimaalisesti rytmitettyjä palautumisen kannalta ja henkilöstö kykenee 

työturvallisesti hoitamaan työtehtävänsä? 

Tukeeko resurssien kokonaisuus mielestäsi työturvallisuutta? 

Koulutus ja perehdyttäminen 



116 
 

Annetaanko teidän työyksikössä työturvallisuuteen liittyvää koulutusta henkilöstölle ja mil-

laista se on? 

Kehitetäänkö henkilöstön saamaa työturvallisuuden koulutusta ja arvioidaanko sitä säännölli-

sesti? 

Annetaanko teillä koulutusta rutiini- sekä haastavien työtehtävien työturvallisuuteen liittyen? 

Ylläpidetäänkö, kehitetäänkö ja arvioidaanko henkilöstön työturvallisuuteen vaikuttavaa 

osaamista työsuhteen aikana? 

Kiinnitetäänkö henkilöstön perehdyttämisessä huomiota työturvallisuuteen? 

Onko teillä perehdytystä ulkopuolisille toimijoille liittyen työturvallisuuteen toimittaessa tei-

dän tiloissa ja alueella? Millaista tämä perehdytys on? 

Riskit ja niiden hallinta 

Arvioidaanko työpisteessänne työturvallisuuteen liittyviä riskejä? 

Arvioidaanko riskejä tilanteen mukaan oltaessa operatiivisissa tehtävissä? 

Onko teillä ollut tarvetta muuttaa työtapoja, ohjeita ja sääntöjä työturvallisuuden näkökulmas-

ta liittyen ilmenneisiin uusiin riskeihin ja uhkiin? 

Onko näistä muutoksista tullut odottamattomia riskejä ja miten niihin on varauduttu? 

Kannustetaanko teillä työturvallisuuden poikkeamien avoimeen raportoimiseen? 

Opitaanko teillä työturvallisuuden poikkeamista, virheistä ja vaaratilanteista? 

Tunnistetaanko ongelmakohdat työturvallisuudessa, määritetäänkö niihin toimenpiteet ja to-

teutetaanko kyseiset toimenpiteet? 

Kyetäänkö ilmaantuneita työturvallisuuden kipukohtia ymmärtämään ja ennakoimaan negatii-

visia vaikutuksia ennen niiden toteutumista?  

Oletko havainnut, että jokin tietty poikkeama tai häiriö liittyen työturvallisuuteen toistuu use-

asti ja se on muuttunut jo osaksi normaalia arkea? Voitko kertoa esimerkin? 

Näetkö helpomman työtavan löydyttyä voivan muodostua uusi normi, jossa sääntöä ja ohjeita 

rikotaan taikka ”taivutetaan”? 

Mitä mieltä olet toimintatapojen tekemisestä sääntöjä ja ohjeita vastaan, mikäli on helpompia 

sekä tehokkaampia työtapoja olemassa? Voiko tämä mielestäsi heikentää työturvallisuutta? 

Tiedostatko omiin työtehtäviisi liittyvät tyypilliset vaarat sekä yleiset periaatteet, joiden kautta 

vaarat voivat toteutua? 

Mistä arvelet virheiden, vaaratilainteiden tai onnettomuuksien johtuvan? 

Oletko havainnut tai kokenut yksittäisen henkilön syyllistämistä virheiden, vaaratilainteiden 

tai onnettomuuksien satuttua?  

Oletko kokenut tai havainnut koettavan niihin liittyen epäonnistumisen taikka häpeän tunnet-

ta? 
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Psykologinen ulottuvuus 

Näetkö voivasi vaikuttaa oman työsi tuloksiin ja sitä kautta työyksikkösi työturvallisuuteen? 

Näetkö työturvallisuuden monimutkaisena asiana? Voiko sitä mielestäsi hallita? 

Tulisiko mielestäsi jokaisen kantaa vastuuta myös omien työtehtäviensä ulkopuolella ja lisäi-

sikö tämä mielestäsi työturvallisuutta? 

Lisääkö työturvallisuus mielestäsi työhyvinvointia? 

Miten mielestäsi perustyön hallitseminen vaikuttaa työturvallisuuteen? 

Mitä mieltä olet työtehtävien haastavuudesta ja niiden vaikutuksesta työturvallisuuteen? Olet-

ko itse joutunut liian haastaviin työtehtäviin, joka olisi heikentänyt työturvallisuutta? 

Näetkö oman työsi hallinnassa ohjeiden ja muistisääntöjen vaikutukset työturvallisuuteen 

merkittävässä roolissa? 

Näetkö oman työn teoreettisen ymmärryksen lisäävän työturvallisuutta? 

Näetkö laitteisiin sekä teknologiaan liittyvän valmistajien / hankkijoiden lisäämiä vihjeitä 

siitä, miten työtä tulisi tehdä työturvallisesti? 

Miten itse ymmärrät työturvallisuuden turvallisuuskulttuurin? 

Miten kehittäisit työturvallisuuden turvallisuuskulttuuria Lapin rajavartiostossa? 

Kysymykset loppuivat tähän, haluaisitko lisätä jotakin tai haluatko kommentoida haastatte-

lua? 
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HYVÄN TURVALLISUUSKULTTUURIN TUNNUSMERKIT  LIITE 3 

Turvallisuuskulttuurin 

ulottuvuus 

Hyvän turvallisuuskulttuurin tunnusmerkit VTT:n kolmiulot-

teiseen mallin pohjalta tutkijan päättelemänä 

Organisatorinen ulottu-

vuus 

 

1) Johtamisjärjestelmän 

määrittely ja ylläpitämi-

nen 

(Reiman ym. 2008, 51). 

Organisaation viralliset roolit sekä vastuut on kuvattu selkeästi ja 

henkilöstö ymmärtää ne. 

Turvallisuuden kannalta keskeiset työprosessit on määritetty ja 

henkilöstö ymmärtää ne.  

2) Johdon toiminta tur-

vallisuuden varmista-

miseksi 

(Reiman ym. 2008, 52–

53). 

Päätöksiä tehtäessä ja toimintaa suunniteltaessa turvallisuusasiat 

huomioidaan ja niille annetaan resursseja. 

Johto ja esimiehet varmistavat turvallisuuden suunnittelun pitkällä 

aikajänteellä ja toimivat linjassa lausuntojensa kanssa. 

Johto ja esimiehet priorisoivat turvallisuusasioita, käyttävät siihen 

työaikaa sekä näyttävät esimerkkiä.  

3) Turvallisuudesta 

viestiminen 

(Reiman ym. 2008, 53). 

Johto ja esimiehet nostavat turvallisuuden keskustelun aiheeksi ja 

luovat ilmapiirin, että turvallisuudesta välitetään. 

Johto ja esimiehet tiedottavat turvallisuuteen tehdyistä toimenpi-

teistä, perusteluista sekä vaaratilanteista aktiivisesti.  

4) Lähiesimiestoiminta 

(Reiman ym. 2008, 53–

56). 

Lähiesimiehet nostavat turvallisuuden keskustelun aiheeksi, kan-

nustavat turvallisuutta edistävään toimintaan sekä lisäävät työhy-

vinvointia käytössään olevin keinoin. 

Lähiesimiehet poistavat aktiivisesti työoloja heikentäviä asioita 

sekä jakavat resursseja turvallisuuden parantamiseksi. 

Lähiesimiehet tuovat turvallisuutta esiin arvona ja välittävät pa-

lautetta vertikaalisesti sekä horisontaalisesti. 

Lähiesimiehet suhtautuvat virheisiin oppimisen mahdollisuutena ja 

reagoivat niihin rakentavasti.  

5) Yhteistyö ja tiedon-

kulku lähityöyhteisössä 

(Reiman ym. 2008, 56–

57). 

Työntekijöiden ryhmissä vallitsee hyvä ilmapiiri, joka mahdollistaa 

töiden tehokkaan ja joustavan tekemisen sekä riittävän tiedonku-

lun. 

Työtekijän on helppo hahmottaa työprosessit ja työn tekemiseen 

vaadittavaa tietoa saa helposti. 

 

6) Yhteistyö ja tiedon- Tietoa vaihdetaan aktiivisesti muiden osastojen sekä vuorojen 
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kulku yksiköiden välillä 

(Reiman ym. 2008, 56–

57). 

kanssa. 

Tietoa vaihdetaan aktiivisesti eri tason esimiehiltä työntekijöille 

sekä takaisin. 

Työhön liittyviin siirtymiin, kuten vuorojen vaihtoon liittyen tietoa 

vaihdetaan aktiivisesti vuorojen välillä.  

7) Eri ammattiryhmien 

osaamisen yhteensovit-

taminen 

(Reiman ym. 2008, 57–

58). 

Jyrkät valtasuhteet eivät estä taikka vaikeuta kommunikaatiota 

ammattiryhmien välillä. 

Monipuolisuutta ja erilaisuutta arvostetaan ja ne vähentävät hierar-

kiaa.  

8) Organisatorisen op-

pimisen käytännöt 

(Reiman ym. 2008, 58–

60). 

Kysymiseen ja kyseenalaistamiseen suhtaudutaan positiivisesti 

kaikilla organisaation tasoilla. 

Virheiden sekä poikkeamien avoimeen raportoimiseen kannuste-

taan kaikilla organisaation tasoilla. 

Ongelmakohdat tunnistetaan ja diagnosoidaan, niihin määritetään 

toimenpiteet ja ne toteutetaan. 

Kehitystoimenpiteitä seurataan aktiivisesti. 

Poikkeamista, virheistä sekä vaaratilanteista opitaan ja tämä oppi 

lisää ymmärrystä organisaation haavoittuvuuksista. 

Haavoittuvuuksia ymmärtämällä kyetään ennakoimaan niiden ne-

gatiivisia vaikutuksia ennen toteutumista. 

Organisaatiolla on kyky ja tahto parantaa turvallisuutta.  

9) Osaamisen varmis-

taminen ja koulutus 

(Reiman ym. 2008, 60–

61). 

Henkilöstölle annetaan turvallisuuskoulutusta parantaen riskitietoi-

suutta, turvallisuussääntöjen tuntemusta sekä organisaation tapojen 

mukaista suhtautumista turvallisuuteen. 

Henkilöstölle opetetaan rutiinitöiden sekä haastavien tilanteiden 

osalta asennoitumista sekä toimintatapoja. 

Organisaatioon palkataan muodollisesti päteviä ja osaavia hakijoi-

ta. 

Henkilöstön osaamista ylläpidetään, kehitetään sekä sitä arvioidaan 

työsuhteen aikana.  

10) Resurssien hallinta 

(Reiman ym. 2008, 63–

64). 

Päivittäisten töiden turvalliseen suorittamiseen on riittävästi henki-

löstöä sekä materiaalia. 

Työtä rytmitetään sujuvasti ja sen sujuva suorittaminen varmiste-

taan. 

Organisaatiorakenne on selkeä ja henkilöstöllä on yhteinen näke-
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mys tehtävistä, työnjaosta, vastuualueista, ohjaussuhteista, toimin-

nan järjestyksestä ja työrooleista. 

Selkeä organisaatiorakenne mahdollistaa toiminnan suunnittelun, 

järjestämisen, ohjaamisen ja valvomisen.  

11) Työn tukeminen 

ohjeilla 

(Reiman ym. 2008, 64–

66). 

Henkilöstö suhtautuu hyvin sääntöihin ja ohjeisiin sekä niiden 

luomiseen ja ylläpitämiseen. 

Henkilöstö ymmärtää ohjeiden tärkeyden, mutta ei pidä niitä kai-

ken kattavina ja luota niihin sokeasti. 

Sääntöjä ja ohjeita voidaan tarvittaessa täydentää sekä muokata 

organisaatiossa havaittujen riskien mukaisiksi.  

12) Ulkopuolisten toi-

mijoiden hallinta 

(Reiman ym. 2008, 66–

67). 

Ulkopuolisten toimijoiden ja organisaation oman henkilöstön väli-

seen kommunikaatioon kiinnitetään erityistä huomiota. 

Ulkopuoliset toimijat perehdytetään työn turvallisuusvaikutuksien 

ja -vaatimusten osalta riittävästi.  

13) Muutosten hallinta 

(Reiman ym. 2008, 67–

68). 

Henkilöstö arvioi ja kontrolloi muuttuneiden toimintatapojen- sekä 

muutosprosessin riskejä aktiivisesti. 

Henkilöstö varautuu muutosten tuomiin odottamattomiin sivuvai-

kutuksiin. 

Henkilöstö tunnistaa tarkoittamattomat muutokset sekä varautuu 

niiden aiheuttamiin vaaroihin ja uhkiin.  

Psykologinen ulottu-

vuus 

 

1) Turvallisuusmotivaa-

tio 

(Reiman ym. 2008, 70). 

Organisaatiossa turvallisuus on selkeästi tunnistettavissa sekä toi-

mintaa ohjaava aito arvo. 

Turvallisuuden tavoittelu motivoi henkilöstöä ja ohjaa sen toimin-

taa. 

Turvallisuuskulttuuri ymmärretään tärkeäksi tavoitteeksi, jonka 

seurauksena päästään muihin organisaation tavoitteisiin.  

2) Ymmärrys oman 

työn ja organisaation 

vaaroista, vaarameka-

nismeista ja 

mahdollisista onnetto-

muuksista 

(Reiman ym. 2008, 70–

Henkilöstö tiedostaa omaan toimintaansa liittyvät tyypilliset vaarat 

sekä niiden vaaramekanismit, vaaraluokat tai yleiset periaatteet, 

joiden kautta vaarat voivat toteutua. 

Virheet, vaaratilanteet ja onnettomuudet ymmärretään organisaati-

on tuotoksiksi tai ilmentymäksi. 

Vaarojen, vaaratilanteiden sekä onnettomuuksien ehkäisyssä sekä 

käsittelyssä ei syyllistetä yksittäisiä henkilöitä, eivätkä ne aiheuta 
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71). voimakkaita häpeän ja epäonnistumisen tunteita henkilöstölle.  

3) Ymmärrys organisaa-

tion turvallisuudesta ja 

organisaatiosta 

(Reiman ym. 2008, 71). 

Turvallisuutta ei organisaatiossa nähdä yksittäisen työntekijän toi-

minnan tuloksena. 

Henkilöstö ymmärtää turvallisuuden koko organisaatiota koskeva-

na kollektiivisena asiana.  

4) Vastuu organisaation 

turvallisuudesta 

(Reiman ym. 2008, 74–

75). 

Henkilöstö kokee voivansa vaikuttaa oman työnsä tuloksiin ja sen 

kautta vastuuta organisaation turvallisuudesta parantaen kokonais-

turvallisuutta. 

Henkilöstö ymmärtää turvallisuuden kompleksisuuden sekä vaike-

an ennustettavuuden mutta yrittää kuitenkin hallita sitä. 

Yksilöt kantavat henkilökohtaista vastuuta asioista, joita ei voi 

yksin hallita. 

Viralliset toimintatavat ja ohjeet eivät ole liian tiukkoja antaen tilaa 

henkilökohtaiselle vastuun tunteelle henkilön saadessa valita järke-

vimmän taikka mielekkäimmän työskentelytavan.  

Vastuu turvallisuudesta motivoi henkilöstöä lisäten samalla työhy-

vinvointia.  

5) Työn hallinta 

(Reiman ym. 2008, 75–

76). 

Henkilöstö hallitsee oman perustyönsä ja sitä kautta ymmärtää työ-

hönsä liittyvät vaarat ja kokee voivansa vaikuttaa organisaation 

turvallisuuteen. 

Työtehtävät ovat sopivia työntekijän taitoihin nähden, eivätkä ne 

aiheuta stressiä. 

Työn hallinta ei perustu pelkästään ohjeisiin taikka muistisääntöi-

hin, vaan oikeaan ymmärrykseen. 

Henkilöstöllä on teoreettinen ymmärrys työstään, joka ohjaa oman 

työn suhteuttamista toisten työvaiheisiin sekä siihen, mitä työstä 

opitaan.  

 

Sosiaaliset prosessit  

1) Ymmärryksen luo-

minen päivittäisistä ta-

pahtumista ja omasta 

roolista niissä 

(Reiman ym. 2008, 78). 

Henkilöstö kykenee muodostamaan ymmärrettävän kuvan tapahtu-

neiden asioiden merkityksestä sekä siitä mitä on tapahtumassa. 

Henkilöstöllä on realistinen kuva turvallisuudesta sekä historian 

tuottamasta datasta turvallisuudesta. 

Henkilöstö on kyennyt muodostamaan uskottavan tarinan sosiaali-

sesta identiteetistä, omasta toiminnasta, organisaation turvallisuu-

desta sekä työn merkityksellisyydestä ja ymmärtävät virheiden 
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olevan osa tätä tarinaa; ne ovat keino selittää tapahtunutta.  

2) Normien ja sosiaali-

sen identiteetin muodos-

tuminen ja ylläpitämi-

nen 

(Reiman ym. 2008, 78–

79). 

Henkilöstö omaksuu ryhmän jäsenenä normit, eli suotavan käyttäy-

tymismallin. 

Henkilöstö kykenee ennustamaan sekä jäsentämään ympäristöään 

liittyen valtasuhteisiin, sosiaalisesti hyväksyttävään käytökseen, 

vuorovaikutuksen tapoihin sekä palkitsemisen ja rankaisemisen 

kriteereihin. 

Henkilöstöllä on vahva ja yhtenäinen sosiaalinen identiteetti edes-

auttaen ihmisten kommunikointia sekä vuorovaikutusta, kollektii-

vista toimintaa sekä vastuun kantamista yhteisistä asioista. 

Henkilön ryhmän omatessa vahvan sosiaalisen identiteetin yksilö 

kykenee kuitenkin kriittiseen suhtautumiseen ryhmän tekemisiin 

edistäen turvallisuutta.  

3) Toimintatapojen op-

timointi ja ajelehtiminen 

(Reiman ym. 2008, 79–

80). 

Henkilöstö ei ajaudu paikallisten rutiinien ja työtapojen optimoin-

tiin, vaan suorittaa toimintaa virallisesti määritellyn ja suunnitellun 

toimintatavan mukaisesti. 

4) Poikkeamien norma-

lisoiminen 

(Reiman ym. 2008, 80–

81). 

Henkilöstö kiinnittää häiriöihin huomiota eikä anna niiden muuttua 

osaksi normaalia arkea. 

Henkilöstö ei anna sääntöjen rikkomista ja rutiineista poikkeamista 

muuttua uudeksi normiksi.  

5) Työtä ja turvallisuut-

ta koskevien käsitysten 

juurtuminen 

(Reiman ym. 2008, 81). 

Henkilöstö ymmärtää teknologisiin ratkaisuihin suunnittelijoiden ja 

kehittäjien rakentamia vihjeitä oikeanlaisesta toiminnasta liittyen 

siihen, miten työtä tulisi tehdä ja miten turvallisuus saavutetaan 

 


