
 Kuopion Lennokkikerho Kihu ry 
 SMS turvallisuuden hallintajärjestelmä 

 

S i v u  1 | 5 

 

Tässä dokumentissa kuvataan Turvallisuuden Hallintajärjestelmän SMS tekoprosessi.  

SMS (Security Management System) ei ole pelkkä turvaohje tai käsikirja kerhon nettisivuilla. Se on 

käytännön toimintamalli, jonka jokainen ymmärtää ja jonka noudattamista jäsenet pitävät tärkeänä. 

Sitä myös kehitetään ja parannetaan jatkuvasti.  

Toimintamallin SMS luominen tapahtuu kolmessa askeleessa: 

1. Vaaratilanteiden analyysi.  

2. Riskien pienentäminen hyväksyttävälle tasolle  

3. Toiminnan seuraaminen ja SMS:n jatkuva kehittäminen. 

 

Askel 1: Vaaratilanteiden analyysi 

Hanke aloitetaan ”paperiharjoituksena”, jossa mietitään kerhon toimintaa sekä tunnistetaan 

vaaratilanteita ja niihin johtaneita syitä. Toiminta etenee järjestelmällisesti siten, että lopputuloksena 

on taulukko, jossa on kuvattu vaaratilanteet, niihin johtaneet syyt, niiden mahdolliset seuraukset ja 

myös toimenpiteet, joiden avulla toiminnan riski voidaan pitää hyväksyttävällä tasolla.  Se tapahtuu 

kolmessa vaiheessa, jotka on kuvattu alla.  

 

1) Laaditaan kerhon toimintakuvaus: Mitä toimintaa?  Missä se tapahtuu? Mitä erityispiirteitä? Kuka 

toimii? Milloin toimitaan? jne.   Kerholla voi olla esimerkiksi yksi tai useampi lennokkien 

lennätyspaikka ja se voi järjestää kisoja ja leirejä harrasteilmailun lentopaikoilla.  

 

2) Laaditaan vaaratilanteiden rusettianalyysi (BOWTIE). Se on saanut nimensä siitä, että valmiiksi 

täytetty taulukko näyttää kaulassa pidettävältä rusetilta. Se on järjestelmällinen menetelmä 

vaaratilanteiden syiden ja seurausten selvittämiseksi. Lennokkien tapauksessa tarkastellaan vain 

kahta yllättäen tapahtuvaa vaaratilannetta: 

 

(1) Lennokki ei ole lennättäjän kontrollissa 

(2) Lennokki on törmäyskurssilla alueelle ilmaantuneen esteen kanssa (ihminen, auto, ilma-

alus)  

 

Taulukon vasemmassa puoliskossa (”rusetin solmussa”) mietitään kaikkia mahdollisia käynnistäviä 

syitä, jotka johtavat kyseiseen vaaratilanteeseen. Käynnistävä syy esiintyy ensin, ja vaaratilanne 

syntyy sen seurauksena. Niitä voivat olla esimerkiksi viallinen akku tai lennättäjän ohjausvirhe.  

Taulukon oikeassa puoliskossa mietitään kaikkia mahdollisia seuraamuksia, joihin vaaratilanne voi 

johtaa. Ne siis tapahtuvat ajallisesti vaaratilanteen syntymisen jälkeen.  Seuraamus voi esimerkiksi 

olla lennokin törmääminen ihmiseen tai kontrolloimaton lento alueen ulkopuolelle.  

Käynnistävät syyt jaetaan viiteen kategoriaan miettimisen helpottamiseksi: 

(1) Tekninen ongelma 

(2) Ulkoisten järjestelmien häiriöt (GPS, ohjausjärjestelmä jne) 

(3) Inhimilliset virheet 

(4) Huono sääolosuhde 

(5) Yllättävä ulkoinen tapahtuma  
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Seuraamuksia tarkastellaan kolmessa eri kategoriassa, joista kaksi jälkimmäistä voi usein yhdistää. 

(6) Seuraamukset muulle ilmaliikenteelle 

(7) Seuraamukset maassa oleville ihmisille  

(8) Seuraamukset maassa olevalle omaisuudelle  

 

b) Mietitään suojaukset. Kumpaankin tilanteeseen mietitään erilaisia suojaavia toimenpiteitä. Jos 

kyse on käynnistävistä syistä, niin niitä kutsutaan ehkäiseviksi suojauksiksi ja jos kyse on 

seuraamuksista, niin niitä kutsutaan palauttaviksi suojauksiksi.  

Seuraava pitkälle yksinkertaistettu esimerkkitaulukko valaisee asiaa:  

 

Käynnistävä syy (ennalta) ehkäisevä 
suojaus 

vaaratilanne palauttava suojaus 
(estää seuraamuksen) 

seuraamus 

viallinen akku akkujen kunnon 
tarkkailu ja vaihto 
ajoissa uuteen 

lennokki ei 
ole 
kontrollissa 

Muodostetaan 
varikolle turva-alue, 
jossa ei saa lentää  

lennokki törmää 
varikolla 
ihmiseen 

  

Vaaratilanteen syntymisen todennäköisyyttä pyritään vähentämään sillä, että etukäteen tarkkaillaan 

akkujen kuntoa ja ne vaihdetaan uusiin, jos yhtään epäilyttää. Jos akku kuitenkin siitä huolimatta 

vioittuu ja aiheuttaa sen, että lennokki ei enää ole lennättäjän kontrollissa, niin syntyvää vahinkoa 

(seuraamus) pienennetään sillä, että ei lennetä sellaisella alueella, jossa kontrollin menettäminen voi 

johtaa sen syöksymiseen varikkoalueelle. Näin siis kahdella toimenpiteellä on pienennetty riskiä 

hyväksyttävälle tasolle.   
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Askel 2: Riskien pienentäminen hyväksyttävälle tasolle 

Arvioitu riski koostuu onnettomuuden todennäköisyydestä ja seuraamusten vakavuudesta.  

Riskin suuruus = onnettomuuden todennäköisyys x seuraamusten vakaavuus 
 

Edellä kuvatun rusettitaulukon avulla arvioidaan eri tilanteisiin liittyvien riskien suuruutta. Liian 

suuriksi arvioituihin riskeihin täytyy löytää suojaavat menettelyt, joilla turvallisuus säilytetään 

hyväksyttävänä. Riskiä voidaan vähentää joko pienentämällä onnettomuuden todennäköisyyttä tai 

seuraamuksien vakavuutta. 

Esimerkki: Lennokkikentällä on FPV kisarata, jonka toisen pään lentolinja on lähellä ja 

osoittaa suoraan lennättäjien ja autojen varikkoalueelle. Kisa- ja harjoitustilanteessa on suuri 

todennäköisyys osua radalla olevan portin reunaan, jolloin n. 0,5kg lentolaite, joka kulkee 

jopa 100km/h, ei enää ole lennättäjän kontrollissa ja jatkaa lentorataansa suoraan varikkoa 

kohti. Onnettomuuden todennäköisyys on suuri ja mahdollinen seuraamus vakava, joten riski 

ei ole hyväksyttävällä tasolla. Onnettomuuden todennäköisyyttä voisi pienentää sijoittamalla 

FPV rata kauas varikkoalueesta, mutta se ei ole mahdollista. Seuraamusten vakavuutta 

pienennetään rakentamalla radan ja varikkoalueen väliin turva-verkko. Näin riskin suuruus 

palautetaan hyväksyttävälle tasolle.  

 

Riskit voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: 

Sietämätön.  

Riskiä ei voi hyväksyä ja siihen liittyvä toiminta on keskeytettävä, kunnes riski on pienennetty 

hyväksyttävälle tasolle. 

 

Harkinnan varainen 

Riski on huolestuttava ja sen pienentämiseksi on tehtävä toimenpiteitä sen saattamiseksi niin 

alhaiseksi, kuin se on järkevästi mahdollista. Se voi olla esimerkiksi ohjeistuksen 

tarkentaminen tai muuttaminen.  

 

Hyväksyttävä 

Riski on hyväksyttävä, jos sen toteutuminen on joko hyvin epätodennäköistä tai 

seurauksiltaan niin lievä, ettei se ole huolenaihe. Tästä huolimatta toimenpiteitä riskin 

vähentämiseksi edelleen tulee harkita 

 

Kaikki havaitut riskit voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle: 

(1) Tekemällä rakenteellisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi turvaverkko 

(2) Tekemällä toimintakäsikirja, jossa kuvataan tuvallinen toimintamalli  

(3) Huolehtimalla siitä, että jäsenillä on riittävä osaaminen ja ymmärrys käsikirjan mukaisesta 

turvallisesta toiminnasta.  

(4) Sitouttamalla kaikki jäsenet toimimaan käsikirjan mukaisesti 
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Käytännön tasolla ei riitä, että tehdään toimintakäsikirja ja julkaistaan se nettisivuilla. Kerhon pitää 

aktiivisesti edistää sen noudattamista esimerkiksi kouluttamalla ja perehdyttämällä jäsenet niin, 

että jokainen ymmärtää ja pystyy toimimaan sovittujen sääntöjen puitteissa. Se voi tarkoittaa myös 

turvallisen perusosaamisen varmistamista lennokkien tekniikan ja lennätystekniikan osalta. Tai 

mahdollisesti jopa tutkintojen suorittamista. Tärkeää on myös se, että kerhon johto ja 

aktiivikäyttäjät sitoutuvat noudattamaan ja näyttämään esimerkkiä muille. 
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Askel 3: Toiminnan seuraaminen ja SMS:n jatkuva kehittäminen 

Mikään järjestelmä ei ole täydellinen eikä se pysy käytössä ja aktiivisena, jos sen toimintaa ei 

seurata ja sitä ei kehitetä. Seuraavat seikat ovat tärkeitä:  

1. Kerhoon valitan vastuuhenkilö, joka vastaa SMS:n ylläpidosta ja kehittämisestä.  

2. Pidetään ajantasaista ja tarkkaa jäsenrekisteriä.  

3. Seurataan lennätystapahtumia lokikirjan avulla 

4. Kerätään raportteja poikkeamatilanteista ja puututaan niihin johtaneisiin syihin 

5. Käydään SMS:n sisältöä läpi esimerkiksi vuosittain ja tehdään mahdollisia muutoksia tai 

lisäyksiä käytännön kokemusten perusteella.   

Poikkeamailmoitukset käsitellään ilmailussa yleisen Just Culture-periaatteen mukaisesti. Just 

Culture tarkoittaa toimintakulttuuria, jossa virheistä oppimista pidetään tärkeämpänä kuin virheistä 

rankaisemista. Toimijoita rohkaistaan raportoimaan omista virheistä ja läheltä piti-tapauksista 

koska poikkeamia pidetään arvokkaina tilaisuuksina parantaa toimintaa. Kuitenkaan tahallisia 

rikkomuksia ja törkeää huolimattomuutta ei hyväksytä. 

 

Lisätietoa SMS prosessista: 

JARUS guidelines on Specific Operations Risk Assessment (SORA): 

 http://jarus-rpas.org/content/jar-doc-06-sora-package 

 

TRAFI: Turvallisuuden hallintajärjestelmät. Ohjeisto pienille organisaatioille (FI) 

https://www.trafi.fi/ilmailu/koulutus/lentokouluttajille/turvallisuudenhallinta_ja_sms 

 

TRAFI: Turvallisuusarviointi ja toimintaohjeistus (perustelumuistion lopussa): 

https://www.trafi.fi/filebank/a/1521542017/5a62de58cb06b31c9232453b717115fb/29831-

OPSM1-32_Perustelumuistio_LUONNOS_16_3_2018_Lausunnolle.pdf  

 

 

http://jarus-rpas.org/content/jar-doc-06-sora-package
https://www.trafi.fi/filebank/a/1478768040/740aef9f656d1629122505e26e5bb6e9/23029-SMS_pienille_organisaatioille.doc
https://www.trafi.fi/ilmailu/koulutus/lentokouluttajille/turvallisuudenhallinta_ja_sms
https://www.trafi.fi/filebank/a/1521542017/5a62de58cb06b31c9232453b717115fb/29831-OPSM1-32_Perustelumuistio_LUONNOS_16_3_2018_Lausunnolle.pdf
https://www.trafi.fi/filebank/a/1521542017/5a62de58cb06b31c9232453b717115fb/29831-OPSM1-32_Perustelumuistio_LUONNOS_16_3_2018_Lausunnolle.pdf

