Matkailun turvallisuustyö kaipaa koordinaatiota ja
toiminnan selkeyttämistä
YHTEISKUNNAN VASTUU JA VALVONTA

Vastuu turvallisesta
tuotteesta

Matkailuyritys
Oy
Joko taas!
No voi per…

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
-Ohjelmapalveluiden turvallisuusasiakirjat
-Elintarviketurvallisuus
-Rinneturvallisuus
-Terveydensuojelu
-Uimahallit ja kylpylät
-Ratsastuspalvelut…
SOSIAALITOIMI
-Alkoholivalvonta
-Lastensuojelu
-Tilapäismajoitus…
TERVEYSTOIMI
-Sairaankuljetus
-Terveyskeskukset…
TEKNISET PALVELUT JA INFRA
-Vesihuolto
-Teiden kunnossapito
-Reitit
-Sähkönjakelu…
TURVALLISUUS
-työsuojelu
-Rikokset
-Tulipalot
-Onnettomuudet…

Alihankkijat

2003

Matkailuelinkeinon turvallisuuspassihankkeen esiselvitys
”Turvallisuuspassi on syytä toteuttaa mahdollisimman
nopeasti valtakunnallisena”

2005 – 2007

Matkailun turvallisuuspassi -hanke
Verkostoituminen. Ajatus Lapin matkaillun turvallisuusjärjestelmän tarpeellisuudesta

SUSUURONNETOMUUKSIA JA HÄIRIÖTILANTEITA LAPISSA
VUOSI

TAPAHTUMA

VAIKUTUS

1977

Matkustajalentokoneen kaappaus

Suuri onnettomuusriski

1983

Maurimyrsky

Kaksi kuollutta, suuret vahingot

1986

Tšernobylin onnettomuus

1994

Turistibussin onnettomuus / Enontekiö

Bussi jokeen, 30 henkilöä, - 25 C

1999

Pitkä pakkasjakso

Liikenne, sähkön- ja lämmönjakeluhäiriöitä

2000

Pyhätunturin vesiepidemia

2.200 altistunutta, 300 sairastunutta

2005

Turistibussin onnettomuus/ Keminmaa

1 kuollut, 15 loukkaantunutta

2005

Koiravaljakko-onnettomuus / Tornio

2 kuollutta, suuri mediakiinnostus

2005

Kittilän ja Inarin tulvat

Pitkäkestoinen evakuointi
Suuret taloudelliset tappiot

2006

Hotelli Pallaksen tulipalo

Suuret taloudelliset tappiot

2006

Kittilän lentoaseman tulipalo

Suuret taloudelliset tappiot

2006, 2009

Lintu- ja sikainfluenssa

Laajamittainen varautuminen

2010

Islannin tulivuoren purkaus

Suuret taloudelliset tappiot

2009, 2011

Tietoliikennekatkokset

Sallan kunta 7,5 h ilman yhteyksiä

2013

Kemin räjähdysonnettomuus

1 kuollut, laaja evakuointi

2014

Utsjoen koulusurma

1 kuollut, suuri henkisen tuen tarve

Matkailun turvallisuustyökalu ja yhteistyöverkosto
mahdollistaa koordinaation ja selkeyttää toimintaa
KUNNAT JA VIRANOMAISET

Matkailuelinkeino
Matkailuyritys
Oy

MATKAILUN TURVALLISUUSTYÖKALU
-elinkeinon ja viranomaisten
sitoutuminen
- Normit
- Toimintamallit
- Hyvät käytännöt
- VERKOSTOT
- Yhteiset tavoitteet
- Ennustettavuus
- Luottamus
- Koulutus- ja tukipalvelut
- Kehitystyö

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
-Ohjelmapalveluiden turvallisuusasiakirjat
-Elintarviketurvallisuus
-Rinneturvallisuus
-Terveydensuojelu
-Uimahallit ja kylpylät
-Ratsastuspalvelut…
SOSIAALITOIMI
-Alkoholivalvonta
-Lastensuojelu
-Tilapäismajoitus…
TERVEYSTOIMI
-Sairaankuljetus
-Terveyskeskukset…
TEKNISET PALVELUT JA INFRA
-Vesihuolto
-Teiden kunnossapito
-Reitit
-Sähkönjakelu…
TURVALLISUUS
-työsuojelu
-Rikokset
-Tulipalot
-Onnettomuudet…

Lapista Euroopan turvallisin matkailualue?
Matkailun turvallisuustyökalu vahvistaa elinkeinon ja viranomaisten välistä
tuloksellista yhteistyötä, jonka tuloksena erityisesti matkailun pk-yritysten
riskienhallintaosaaminen ja matkailun turvallisuus paranee.
Sitoutuminen yhteisiin turvallisuus tavoitteisiin + avoin verkostoyhteistyö
=
Kansainvälisesti ainutlaatuinen tilanne, mikä mahdollistaa sen, että Lappi on
tulevaisuudessa tunnettu Euroopan turvallisimpana matkailualueena

