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Turvallisuutta yhteistyöllä – kaupallisen kuumailma-

pallotoiminnan turvallisuustoimenpiteet 

FPAS 2022-2026 toimenpiteet kaupallisen kuumailmapallotoiminnan  

organisaatioille (AOC)  

Erityisesti AOC-organisaatioita (kuumailmapallotoiminta) koskevat toimenpiteet: 

 OPER.LOC.001.1, Hallinnan menetys lennolla (LOC-I) 

 OPER.MAC.005.1, Ilmassa tapahtuvat ilma-alusten yhteentörmäykset (MAC) 

 OPER.CFIT.006.1, Ohjattavissa olevan ilma-aluksen törmäys maastoon (CFIT) 

 OPER.FIRE.007.1, Tulipalot, savu- ja muut kaasut ilma-aluksissa 

 SYS.CAT.001, Kaupallisen lentotoiminnan turvallisuus 
 
AOC-organisaatioita (kuumailmapallotoiminta) koskevat myös Traficomin ja kaik-
kien toimijoiden vastuulla olevat ao. toimenpiteet:  

 SYS.001.1, Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 

 SYS.002.1, Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma 

 SYS.003.1, Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja -mittarit 

 SYS.004.1, Suomen ilmailun riskienhallinta 

 SYS.007.2, Muutoksenhallinta osana turvallisuudenhallintaa  

 SYS.007.3, Uudet liiketoimintamallit 

 SYS.008.1, Ilmailun kyberturvallisuus 
 
AOC-organisaatioiden on käsiteltävä heidän vastuulleen osoitetut FPAS-toimenpiteet ja toteutettava ne 
tarvittavilta osin.  

Miten organisaation pitäisi käsitellä FPAS-toimenpiteet? 

Riskienhallinnan näkökulmasta toimijan on tunnistettava toimintansa turvallisuuteen liittyvät uhat ja hal-

littava niihin liittyviä riskejä. Riskienhallinta on osa organisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmää. 

Kansallisen tason toimenpiteet tukevät organisaation omaa riskienhallintaa. Monet FPAS-toimenpiteistä 

ovat monivuotisia, koska etenkin järjestelmätason uhkiin liittyvien suojausten parantaminen on pitkäjän-

teistä työtä. 

FPAS-toimenpiteissä esiin nousseiden uhkien osalta vastuullisen johdon tulee varmistua siitä, että: 

 jos uhka löytyy jo organisaation uhka/riskirekisteristä, sen käsittely sekä päätökset tarvittavista toimen-

piteistä ja vaikutusten seurannasta ovat ajan tasalla. Jos kyse on operatiivisesta uhasta kuten esimerkiksi 

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma 2022-2026 (FPAS) julkaistiin 6.4.2022. 

Turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain. Se sisältää keskeiset toimenpiteet, joilla vahvistamme Suomen ilmailu-
järjestelmän suorituskykyä ja kestävyyttä kaiken tyyppisiä toimintaympäristön muutoksia vastaan ja tuemme Suomen 
ilmailuun kohdistuvien riskien hallintaa. 

Tällä tiedotteella kerrotaan FPASin keskeisistä kaupallisen kuumailmapallotoiminnan turvallisuustoimenpiteistä, vel-
voittavuudesta ja yhteistyöstä turvallisuuden edistämiseksi. Toimenpiteiden taustalla on mm. kansallinen kaupallisen 
lentotoiminnan riskikuvatyö (CAT OPS, kuumailmapallotoiminta). Sitä tehdään yhteistyössä toimijoiden kanssa. Ole 
mukana vaikuttamassa kansalliseen turvallisuustyöhön ja hyödynnä sen tuloksia omassa toiminnassasi. 

Tutustu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmaan, -suunnitelmaan ja suorituskykymittaristoon Traficomin sivuilla (haku-
sana FASP). Pääset sinne tästä linkistä. 

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/suomen-ilmailun-turvallisuusohjelma
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hallinnan menetys ilmassa tai järjestelmätason 

asiasta, kuten muutosten hallintaan liittyvät uhat 

on varmistettava, että asiaan liittyvät riskit ovat 

organisaation toiminnassa hallinnassa. On myös 

tiedostettava miksi; mikä organisaation toiminta 

tai muut suojaukset pitävät riskit hallinnassa.  

 Jos FPAS-toimenpiteessä on uhkia, joita toimija ei 

ole aiemmin tunnistanut, on arvioitava, liitty-

vätkö uhat organisaation omaan toimintaan. Jos 

liittyvät, organisaation tulee käsitellä ne omassa 

riskienhallintaprosessissaan vastaavasti, kuin se 

käsittelisi itse tunnistamansa uhat.  

 Riskienhallintaan kuuluu, että organisaatio on ot-

tanut kantaa siihen, ovatko sekä FPASin kautta 

tuleviin että itse tunnistettuihin toimijaa koske-

viin uhkiin liittyvät riskit hallinnassa organisaation 

toiminnassa. Organisaation on dokumentoitava 

perustelut (evidence of risk controls). Jos jokin 

kyseisiä toimijoita FPASissa koskeva toimenpide 

tai siinä mainittu uhka ei koske kyseisen organi-

saation toimintaa, on myös dokumentoitava sille 

perustelut. 

Yksi tärkeä turvallisuudenhallintajärjestelmän tie-

tolähde on organisaatioiden oma poikkeamarapor-

tointi. Jokaiselle organisaatiolle tapahtuu kuitenkin 

vain rajallinen määrä satunnaisia poikkeamia. Kai-

kille organisaatioille on tärkeää etsiä hyödyllistä li-

sätietoa myös muista tietolähteistä. Kansallisen ris-

kikuvatyön tulokset ja FPAS-toimenpiteet ovat myös organisaatioiden työn 

tukemista. Niiden avulla kootaan kansallisella tasolla tärkeä turvallisuustie-

toa yhteen ja jaetaan sitä kaikkien toimijoiden hyödynnettäväksi. 

On hyvä muistaa, että FPAS-toimenpiteeseen nostetut uhat koetaan kansallisella tasolla tärkeiksi; halu-

amme varmistaa, että kaikilla toimijoilla niihin liittyvät riskit ovat hallinnassa. Toimenpiteillä ei oteta kan-

taa yksittäisen organisaation riskitasoon tai suoriutumiseen. Yksittäinen toimija voi suhtautua uhkiin ns. 

muistilistan tavoin ja varmistaa, että omassa organisaatiossa ko. asiat ovat kunnossa.  

Mikä on kansallinen riskikuva ja mitä hyötyä siitä on? 

Kansallisen riskikuvan tavoitteista ja ylläpidosta kerrotaan tarkemmin Suomen ilmailun turvallisuusoh-

jelma  

FASPin luvussa 2.6. (FASP versio 7.0 on julkaistu 10.12.2020). Pähkinänkuoressa se tarkoittaa Suomessa 

kaupallisen kuumailmapallotoiminnan osalta sitä, että riskikuvatyössä pyrimme tunnistamaan keskeiset 

kaupallisen kuumailmapallotoiminnan uhat, myös ennakoiden tulevia muutoksia. Sen jälkeen arvioim-

me uhkiin liittyvän riskitason. Lopputuloksena sekä viranomainen että kuumailmapallotoiminnan organi-

saatiot saavat tietoa oman riskiperusteisen turvallisuustyönsä ja turvallisuutta parantavien toimenpi-

teidensä pohjaksi. Keskeisten uhkien ja riskitason lisäksi saamme tietoa siitä, mitkä asiat Suomessa ovat 

hyvällä tasolla. Tämä on tärkeää, jotta voimme jatkaa hyvää työtä vahvuuksien ylläpitämiseksi. Työn tu-

loksia hyödynnetään päivittäisessä työssä. Vuositasolla tulokset vaikuttavat turvallisuussuunnitelman toi-

menpiteisiin. 

Kaupallisen kuumailmapallotoiminnan riskikuvatyötä tehdään yhteistyössä toimijoiden kanssa. Ole jat-

kossa mukana vaikuttamassa kansalliseen turvallisuustyöhön ja hyödynnä sen tuloksia omassa toiminnas-

sasi. Sivulla 3 on esimerkkinä toimenpide SYS.007.2, Muutoksenhallinta osana turvallisuudenhallintaa. 

Kuva: Olli Luoma 
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FPAS-toimenpide SYS.CAT.001, Kaupallisen lentotoiminnan turvallisuus 

Kaupallisen ilmakuljetuksen (AOC) osa-alueen kansallisen riskikuvan FPASiin nostettava operatiivi-

sen tason skenaario on edelleen käsimatkatavaroiden määrän vaikutus evakuointiin; vaikeuttaa/hi-

dastaa evakuointia. Tämä siksi, että toimenpiteet kansallisella tasolla ja asian esille tuomiseksi Eu-

roopan tasolla ovat kesken. 

Järjestelmätasolla keskeisiksi skenaarioksi nousivat: 

- organisaatioiden uhkien tunnistamisen ja riskienhallinnan kehittäminen 

- puutteet organisaatioiden muutoksenhallinnan kyvykkyydessä huomioida nopeat muutokset sekä 

useat samanaikaisesti tapahtuvat muutokset (ml. organisaatioiden liiketoiminnallisen ympäristön 

muutoksiin (kuten esimerkiksi pandemiat ja conflict zone-tilanteet) liittyvien uhkien hallintakoro-

nan jälkeinen toimintojen käynnistys-/palautumisvaihe) 

- puutteet organisaatioiden väsymyksenhallintajärjestelmän (FRMS) määrittelyssä ja hyödyntämi-

sessä  

- puutteet organisaatioiden poikkeamaraportoinnissa (kaupallinen kuumailmapallotoiminta) 

Toimenpide:  

Kaupallisen ilmakuljetuksen organisaatioiden on käsiteltävä osana turvallisuudenhallintaansa yllä 

luetellut kansallisella tasolla tunnistetut skenaariot ja itse tunnistamansa uhat oman toimintansa 

osalta, määritettävä hyväksyttävä turvallisuustaso sekä tehtävä tarvittaessa toimenpiteitä riskien 

pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Organisaatiot arvioivat käyttöön oton jälkeen väsymyksen-

hallintajärjestelmänsä (FRMS) tehokkuuden ja vaikuttavuuden.   

Traficom sisällyttää skenaariot osaksi organisaatioiden riskiperusteista valvontaa. Traficom kehit-

tää menetelmiä väsymyksenhallintajärjestelmän (FRMS) suorituskyvyn arvioimiseksi, kts. tarkem-

min toimenpide SYS.009.5, Väsymyksenhallintajärjestelmien (FRMS) hyödyntäminen ja osaaminen 

osana riskienhallintaa.  

Organisaatioiden valvonnassa varmistutaan organisaatioiden kyvystä sopeuttaa toimintaansa ja hallita 
toimintansa riskitasoa vallitsevissa olosuhteissa sekä toteuttaa mahdolliset muutokset muutoksenhallin-
nan (MoC) ja riskienhallinnan prosesseja aidosti ja tehokkaasti hyödyntäen. Muutoksenhallinnan puuttei-
siin liittyy lisäksi kaikkia ilmailun SMS-vaatimuksen alaisia organisaatioita velvoittava, järjestelmätason 
toimenpide SYS.007.2, Muutoksenhallinta osana turvallisuudenhallintaa. 

Toimenpiteen tavoite:  

Toteuttaa Suomen ilmailun riskienhallintaa kaupallisen ilmakuljetuksen osa-alueella varmistamalla 

yllä kuvattuun uhkaskenaarioon liittyvien riskien pysyminen hyväksyttävällä tasolla. 

Toteutuksen vastuutaho:  
AOC-operaattorit (lentokoneet ja kuumailmapallotoiminta)  ja Traficom  

Aikataulu ja lopputuote 

2022-2023  Yllä kuvattu toimenpide on käsitelty kaupallisen lentotoiminnan organisaatioiden turvallisuuden-

hallinnassa ja tulokset käsitelty Traficomin valvonnan yhteydessä. 

Toteutuksen tilanne 

Toimenpide käynnissä 

Mistä lisätietoa kaupallisen kuumailmapallotominnan organisaatioille  

Traficomin sivuilta www.traficom.fi löydät ohje- ja muuta materiaalia: 

 Lentoyhtiöille-sivut , Ilmailun ammattilaisille-sivut , Ilmailun pääsivu  

 FASP-asiat: Suomen ilmailun turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittarit 

 Lentoturvallisuusilmoitussivut (onnettomuudet, vaaratilanteet ja poikkeamat: ilmoittaminen) 

 Turvallisuustilastot ja -tilanne: Liikennefakta-sivut , Ilmailun turvallisuustietoa kootusti 

 Turvallisuuskulttuuri SMS-työn osana – mitä se on? Traficomin webinaari  

 Turvallisuuskulttuuri ja muut kulttuuriset elementit ilmailun arjessa 

 EASAn sivuilta: 
o EASAn turvallisuuden edistämisen (safety promotion) sivut 
o  Air Operations-sivu 
o Regulations - Balloons-sivu 

 Skybrary 

 

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/lentoyhtioille
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailun-ammattilaisille
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/suomen-ilmailun-turvallisuusohjelma
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/lentoliikenteen-onnettomuuksista-vaaratilanteista-ja-poikkeamista-ilmoittaminen
https://www.liikennefakta.fi/fi/turvallisuus/ilmailu
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailun-turvallisuustietoa
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tilaisuudet/turvallisuuskulttuuri-sms-tyon-osana-mita-se-traficomin-webinaari
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/turvallisuuskulttuuri-ja-muut-kulttuuriset-elementit-ilmailun-arjessa
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion
https://www.easa.europa.eu/domains/air-operations
https://www.easa.europa.eu/regulations/balloons
https://www.skybrary.aero/index.php/Main_Page#operational-issues
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