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vaaratekijä 

• huono sää 
• väsymys 
• kokemattomuus 
• liika rutinoituminen 
• puutteelliset 

tiedot/taidot 
• ….jne. 
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Ytimessä  
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uhka 

• lentäminen jäätävässä kelissä sinne 
sopimattomalla ilma-aluksella 

• lentäminen väsyneenä 
• kokematon lentäjä lähtee lennolle liian 

”kovaan” keliin 
• tarkistuslistan luku ”hauki on kala” –

periaatteella (liika rutinoituminen) 
johtaa virheelliseen toimintaan 

• puutteelliset tiedot/taidot tunnistaa 
alkavaa sakkausta ja reagoida siihen  

• ….jne. 
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riski 

• todennaköisyys x 
seurausten vakavuus sille, 
että kokematon lento-
oppilas ei tunnista alkavaa 
sakkausta ja reagoi 
tilanteessa virheellisesti 
niin, että menettää 
koneen hallinnan (LOC-I) 

• ….jne. 
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yksilö – kerho/organisaatio - Suomi – Eurooppa - Tellus 

uhkien tunnistaminen – riskienarviointi – olemassa olevan hyvä vaaliminen - 
toimenpiteet & tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen – yhteistyö - 

seuranta   



Vastuullinen liikenne. 

Rohkeasti yhdessä. 

Globaali turvallisuudenhallinnan ketju 

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2017: 
• Järjestelmän kuvaus Suomen tasolla 

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma 
2017-2021 
• Priorisoidut toimenpiteet Suomen tasolla 

FASP 

FPAS 

Global Aviation Safety Plan GASP 2017 – 2019:  
• globaalit tavoitteet & roadmap 

 
Käynnistetty 09/2016, tukemaan valtioiden turvallisuusohjelmien  

ja toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien  
tehokasta jalkauttamista 

 

ICAO Safety 
Management 
Programme 

Global 
Aviation 

Safety Plan 
GASP 

European Plan for Aviation Safety EPAS 2017-2021:  
• Priorisoidut turvallisuusteemat ja toimenpiteet Euroopan 

tasolla – velvoitteet jäsenvaltioille  

EASP 

EPAS 

COM(2015) 599 final, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
THE COUNCIL 
The European Aviation Safety Programme (2nd version) 

Toimijoiden 
SMS 

Toimijoiden 
turvallisuusdenhallintajärjestelmät 
• Toimijoiden otettava huomioon FPASin 

heille kohdistetut toimenpiteet 



1. Identification of 
Safety Issues 

Safety Risk Management: Focus on EPAS 

SRM Outcomes 

3. Definition and 
Programming of 
Safety Actions 

2. Assessment of 
Safety Issues 

5. Safety Performance 

4.Implementation & 
Follow-up 

7 

EPAS 



Safety Risk Management 
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Uhkien tunnistus 

Riskienarviointi 
Riskipajoissa 

Päätöksenteko 
(hyväksyttävä turvallisuustaso, 
priorisointi, toimenpidetarve, 

seuranta)   

Riskipaneelissa 

Vuosittaiset painopisteet 
valvontaan, viestintään ja 

vaikuttamiseen 

Suomen ilmailun seuranta 
ja turvallisuustilanteen 

viestintä 

Keskeiset toimenpiteet 
Suomen ilmailun 

turvallisuus-
suunnitelmassa 
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Miksi FASP ja kuka 
sitä kaipaa? 

• Suomen ilmailun 
turvallisuudenhallinnan 
järjestelmän kuvaus 
ylätasolla (State Safety 
Programme, SSP) 

• ”Trafin SMS-manuaali” 

• Päivitetään vuosittain 
• Oleellista  

• Kuvattu nykytila ja 
tavoitetaso 

• Käytäntöön vieminen 
• Toiminnan jatkuva 

kehittäminen 
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Suomen ilmailun 
turvallisuus-
suunnitelma 
(FPAS) 

• Turvallisuusohjelma 
FASPin liite 1 

• Keskeiset riskit 
Suomen tasolla, 
strategiset 
turvallisuustavoitte
et ja -toimenpiteet  
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Suomen ilmailun turvallisuus-suunnitelma (FPAS) – esimerkki 
toimenpiteestä 

OPS.GA.001. Ilmatilaloukkaus (AI) 
Kansallinen toimenpide OPS.GA.001.1 
Trafi tekee turvallisuustyötä yleis - ja harrasteilmailun ilmatilaloukkausten ehkäisemiseksi Harrasteilmailun 
turvallisuusprojektissa 2015 kehitetyn Suomen harrasteilmailun turvallisuustyön toimintamallin mukaisesti. 
Toimintamalliin ovat sitoutuneet Trafin lisäksi Finavia (huom: nykyisin myös ANS Finland), Ilmatieteen laitos, Suomen 
ilmailuliitto ja Suomen Moottorilentäjien Liitto. 
 
Toimenpiteen tavoite:  
Toimenpiteen tavoitteena on pienentää ilmatilaloukkausten (AI) ja niistä aiheutuvien ilmassa tapahtuvien ilma-alusten 
välisten yhteentörmäysten (MAC) sekä AI- ja MAC- tapauksiin vaikuttavien seikkojen riskiä.  
 
Aikataulu 
Jatkuva 
 
Lopputuote 
Toimintamallin toteutus yhdessä määriteltyjen suunnitelmien pohjalta 
 
Toteutuksen tilanne 
Turvallisuustyön kansallisiksi teemoiksi vuonna 2017 on yhteistyössä valittu: 
1. Paikkatietoisuus 
2. Tilannetietoisuus 
3. Epänormaali kiitotiekosketus 
4. Kerhojen turvallisen toiminnan malli 
…. 



Liikenteen turvallisuusvirasto 12 

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan nettisivut 
• https://www.trafi.fi/ilmailu

/suomen_ilmailun_turvalli
suudenhallinta 

• https://www.trafi.fi/en/avi
ation/finnish_aviation_saf
ety_programme 

 

https://www.trafi.fi/ilmailu/suomen_ilmailun_turvallisuudenhallinta
https://www.trafi.fi/ilmailu/suomen_ilmailun_turvallisuudenhallinta
https://www.trafi.fi/ilmailu/suomen_ilmailun_turvallisuudenhallinta
https://www.trafi.fi/en/aviation/finnish_aviation_safety_programme
https://www.trafi.fi/en/aviation/finnish_aviation_safety_programme
https://www.trafi.fi/en/aviation/finnish_aviation_safety_programme


Vastuullinen liikenne. 

Yhteinen asia. 

Liikenteen turvallisuusvirasto 

Kumpulantie 9, 00520 Helsinki 

PL 320, 00101 Helsinki 

Puhelin 029 618 500 

www.trafi.fi 
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