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1. Johdanto
Matkailun turvallisuuden sekä siihen liittyvän yhteistyön koordinointia ei ole riittävällä tavalla järjestetty. Verkoston tunteminen ja sen selkeyttäminen helpottavat toimintaa. Verkostokuvauksen tarkoituksena on kartoittaa matkailun turvallisuuden toimintaympäristöä sekä siihen liittyvää yhteistoimintaa. Verkostokuvauksen tavoitteena on mahdollistaa yhteistyöllä saatavan tiedon ja ymmärryksen leviäminen kaikkien verkostojäsenten käyttöön.
Tässä verkostokuvauksessa on huomioitu ne toimijat, joiden tehtävänä on kehittää, ohjata, valvoa
ja dokumentoida matkailun turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia. Verkostokuvauksella pyritään
selkeyttämään matkailun turvallisuuden toimintakenttää ja tuomaan esille yritysten, viranomaisten,
järjestöjen sekä oppilaitosten roolit ja tehtävät matkailun turvallisuuden kehittämisessä. Yhteistyön
merkitystä ei voida vähätellä, Sisäasiainministeri Anne Holmlund mainitsi 23.9.2010 Lapin aluekehityspäivillä pitämässään puheessa Matkailun turvallisuushankkeen olevan hyvä esimerkki sellaisesta viranomaisten ja yritysten yhteistyöstä, jota voidaan ylpeästi esitellä myös maan rajojen ulkopuolella (Lapin liitto 2010).
Verkostokuvauksen tarkoituksena on esitellä yhteistyön laajentumista matkailun turvallisuudesta
toiminta-alueiden paikallisväestön hyödyksi. Mikäli matkailulla menee hyvin, myös paikallinen asukas hyötyy. Sama koskee turvallisuustoimintaa. Mikäli turvallisuus paranee matkailuelinkeinossa,
paranee myös paikallisten asukkaiden turvallisuus.
Verkostokuvauksen laadintaan ovat tärkeän panoksen antaneet hankkeessa mukana olleet yritykset, kuntien ja valtion viranomaiset, järjestöt sekä oppilaitokset. Järjestöillä tarkoitetaan tässä työssä niitä alueellisia ja kansallisia vapaaehtoisia tai lakisääteisiä järjestöjä sekä yhdistyksiä, joilla on
kiinnityspintaa matkailuun ja sen turvallisuuteen. Matkailualueista pilottina olivat Salla ja Saariselkä. Yritysten tarvitsemaa monitahoista kontaktiverkostoa ja sen mukana tuomia haasteita on kuvattu kuvassa 1.
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Kuva 1. Verkostoituminen yrityselämässä (Lehto 2009)
Yksittäisen yrityksen yhteistyöverkosto koostuu erilaisista organisaatioista ja yrityksistä. Alihankinta- ja palveluketjut luovat lisää haastetta toiminnan turvallisuustyön koordinaatioon ja yhteistoimintaan. Tässä verkostokuvauksessa on pyritty huomioimaan laaja-alainen yhteistyö, jonka avulla
matkailun turvallisuutta voidaan kehittää.

2. Matkailun turvallisuusverkoston historiaa Lapissa
Lapin matkailustrategian 2007–2010 mukaisesti Lapista tehdään matkailuturvallisuuden mallialue
valtakuntaan. Tavoitteeseen pyritään luomalla Lappiin matkailun turvallisuusjärjestelmä yhteistyössä Lapin matkailun turvallisuusverkoston kanssa. Uudessa strategiassa vuosien 2011 – 2014 mainitaan: ”Lappiin luodaan Matkailun turvallisuusjärjestelmä päämääränä kehittää Lapista Euroopan
turvallisin matkailualue” (Lapin liitto 2010; 48).
Lapin matkailun turvallisuusverkoston työn voidaan katsoa alkaneen vuonna 1988, jolloin järjestettiin ensimmäinen matkailun turvallisuusyhteistyöhön keskittynyt pelastuspalveluseminaari Saariselällä. Lapin matkailun turvallisuusverkostosta on muotoutunut yli 20 vuoden kuluessa merkittävä ja vaikutusvaltainen matkailuelinkeinon laaja-alaisen turvallisuuden asiantuntija- ja toimijaverkosto.
Verkostoyhteistyön tuloksena on syntynyt yhteistoimintamalli, jonka avulla toteutetaan Sisäisen
turvallisuuden ohjelman, yhteiskunnan elintärkeitten toimintojen strategian ja Suomen/Lapin matkailustrategian tavoitteita.
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Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea myönsi vuoden 2010 Timanttitekopalkinnon Lapin matkailun turvallisuusverkostolle. Huomionosoituksen tavoitteena on tukea Yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoa myöntämällä tunnustus strategian tavoitteita edistäneestä esimerkillisestä
toiminnasta. Palkinnon myöntämisen perusteina arvioitiin muun muassa esitetyn tahon tai toiminnan merkitystä väestön, yhteiskunnan tai valtion turvallisuudelle sekä moninaista hyödynnettävyyttä poikkihallinnollisesti. Lisäksi toiminnan tai sen tulosten tulisi säästää kustannuksia sekä olla monistettavissa ja innovatiivisia.

2.1 Pelastuspalveluseminaarit
Lapin matkailun turvallisuusverkosto on vuodesta 1988 lähtien järjestelmällisesti kehittänyt pelastusvalmiutta toteuttamalla 21 matkailun turvallisuuden parantamiseen keskittynyttä valtakunnallista
Pelastuspalveluseminaaria, joihin on osallistunut yhteensä yli 4 000 henkilöä.
Osoituksena Pelastuspalveluseminaarin ammatillisesta valmiudesta päätettiin vuonna 2007 Suomessa järjestetyn Barents Rescue 2007 -harjoituksen käytännön järjestelyt toteuttaa Pelastuspalveluseminaarin / Lapin matkailun turvallisuusverkoston toimesta. Harjoitus sai kansainväliseltä
arviointiryhmältä erityisen maininnan hyvin toteutetusta harjoituksesta.
Seminaarin historiaan ja tilastoihin voi tutustua osoitteessa: www.pelastuspalveluseminaari.fi. Pelastuspalveluseminaari on osa Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöohjelmaa.

2.2 Matkailun turvallisuuspassi
Lapin matkailun turvallisuusverkosto toteutti vuosina 2005 – 2007 Matkailun turvallisuuspassi hankkeen, jonka tuloksena syntyi kansallinen Matkailun turvallisuuspassi -koulutusjärjestelmä.
Vuoden 2009 lopussa lunastettuja passeja oli yhteensä 2 350 kpl. Matkailun turvallisuuspassin
opetussisältö on liitetty kansallisesti matkailualan toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmiin.
Matkailun turvallisuuspassin opetussisällöstä ja kouluttajakoulutuksesta vastaa Lapin urheiluopisto
ja kortin hallinnoinnista Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK).

2.3 Matkailun turvallisuuden opetus ja tutkimus
Lapin matkailun turvallisuusverkoston toiminnan vaikutuksesta matkailun turvallisuuden koulutus ja
tutkimus on otettu Rovaniemellä toimivan Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) painopistealueeksi. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin muodostavat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Lapin matkailuopisto sekä Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaine.
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti koordinoi myös kansallista matkailun ennakointiverkostoa työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä sekä rakentaa matkailuturvallisuuden tutkimusohjelmaa, johon mm. edellä mainittu kansallinen ennakointiverkosto kytkeytyy.
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on solminut matkailuturvallisuustyön kumppanussopimuksen Sisäasiainministeriön kanssa 15.6.2010.
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2.4 Kylmänsuojaus
Lapin matkailun turvallisuusverkosto on osallistunut merkittävällä tavalla matkailun ja harvaan asutun maaseudun onnettomuusvalmiuden ja erityisesti kylmänsuojausvalmiuden kehittämiseen.
Onnettomuuden uhrien ja pelastushenkilöstön kylmänsuojausyhteistyö on edesauttanut elinkeinoja tutkimustoimintaa kehittämään käyttökelpoisia varusteita ja teknisiä ratkaisuja kylmänsuojauksen
toteuttamiseen onnettomuustilanteissa.
Käytännön esimerkkeinä voidaan mainita Lapin pelastuslaitoksen käyttöön ottamat kylmänsuojausvarusteet monipotilastilanteiden varalle sekä yhteistyö Rovaniemen ammattikorkeakoulun
kylmä- ja ensihoitolaboratorioiden kanssa.

3. Verkoston määrittelyä
3.1 Verkosto
Verkostomainen toimintamalli on yleisesti tunnustettu kehittämismenetelmä, joka hyödyntää ammatillisesti laaja-alaisen kokemuksen sekä poikkitieteellisen lähestymisen tarjoamia synergiahyötyjä. Helakorven mukaan todellinen osaamishaaste nousee verkostomaisesta toimintamallista (Helakorpi 2005). Verkoston syntyminen ja toiminta edellyttää yhteisten hyötyjen, pienimmän yhteisen
nimittäjän, löytymistä. Tärkeää on löytää ”veturi”, joka vetää verkoston toimintaa. ”Veturilla” tarkoitetaan yritystä, yhdistystä, viranomaista tai oppilaitosta, jonka intresseissä on jatkaa verkoston toimintaa ilman erillistä tai ulkopuolista apua. Laajan verkoston ylläpitäminen ja jatkuvuuden varmistaminen vaativat toiminnan koordinointia sekä vahvaa ohjaamista. Johtamisen merkitys verkostossa on olennaista (Kaplan - Norton, 2009, 37).
Seppo Helakorpi (2005) jakaa verkostoitumismallit kolmeen osaan:
1) Alakohtainen verkostoituminen tarkoittaa saman ammatti- tai koulutusalan verkostoitumista;
2) Alueellinen verkostoituminen tarkoittaa esim. tietyn seutukunnan tai isommankin alueen yhteistyötä, jolloin mukana voi olla hyvin monenlaisia tahoja, kuten elinkeinoelämä, yleissivistävät oppilaitokset, ammatilliset oppilaitokset ja yliopistot;
3) Eri tasojen verkostoituminen tarkoittaa organisaatioiden välillä tapahtuvaa yhteistyötä, samankaltaista tehtävää suorittavien tiimien yhteistyötä tai yksittäisten asiantuntijoiden muodostamaa yhteistyöverkkoa.
Helakorven jaottelusta hankkeen verkostomalliksi sopii parhaiten eri tasojen verkostomalli. Yhteistyö on avointa, joustavaa ja keskustelevaa. Esille nousevia kysymyksiä käsitellään koko verkoston
kesken. Intresseistä riippuen jokainen ottaa verkostossa kantaa omasta näkökulmastaan. Verkoston toimintamalli perustuu avoimuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Jäsenten on koettava saavansa
hyötyä osallistumisesta toimintaan. Verkostoon liittymisen motiiveina ovat olleet tiedon ja erilaisten
käytänteiden vaihtaminen, asiantuntija-avun hyödyntäminen, yhteistyön lisääntyminen, vähäisten
resurssien tehostaminen sekä vaikutusmahdollisuus turvallisuustoiminnan kehittämisessä. Samanlaisia motiiveja on huomioitu myös VTT:n tutkimuksessa (VTT tiedotteita 2006, 15).
Helakorpi on määritellyt yhteistyöverkostojen toimintoja seuraavasti:
– Neuvontaverkostot, joissa palveluorganisaation osapuolet voivat ottaa yhteyttä palveluihin liittyvissä tai yleisissä asioissa organisaation teknisiin asiantuntijoihin tai palveluasiantuntijoihin.
– Luottamusverkostot, joissa osapuolet voivat helposti jakaa arkaluontoista informaatiota ja tukeutua toistensa neuvoihin kriisitilanteissa.
– Kommunikointiverkostot, joissa osapuolet ovat automaattisesti koottu yhteen keskustelemaan
organisaation toimintaan liittyvistä asioista
(Helakorpi 2005).
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Helakorven jaottelun mukaisesti hankeverkoston toiminta toteuttaa jokaista toimintaverkoston mallia. Verkostoon ovat osallistuneet ne kunnalliset ja valtiolliset organisaatiot, joilla on mahdollisuus
kehittää matkailuelinkeinoa. Yrityksistä mukana ovat ne, joiden intresseissä on kehittää yrityksensä
turvallisuustoimintaa kestävän liiketoiminnan tueksi ja markkinoinnin apuvälineeksi. Kokemusten
vaihtaminen, eri verkostojen hyödyntäminen ja käytänteiden vertailu ovat luoneet pohjaa turvallisuuden kehittämiselle yhteistyössä toimialasta riippumatta. Verkoston rakentamisessa on huomioitu asiakas- ja viranomaisnäkökulmat. Viranomaisten liittäminen verkostoon voi edistää strategisia
tavoitteita ja näiden toteuttamista mm. koulutuksen avulla (Kaplan – Norton 2009, 168).
Elinkeinon kansainvälisyyden vuoksi on tärkeää huomioida kansallisen verkostoitumisen lisäksi
kansainvälinen yhteistyö. Kuten Möller ja Halinen mainitsevat, globaalissa taloudessa verkostot
koostuvat yleisimmin ydinpalvelua tuottavasta yrityksestä, joka on koonnut ympärilleen alihankkijaverkoston (Möller - Halinen 1999, 28, 413 – 427). Matkailuelinkeinotoiminnassa alihankintaketjutus
on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana ja tämä tulee huomioida koko elinkeinotoiminnan turvallisuuden kehittymisessä. Verkostotoiminnan saattaminen projektista prosessiksi luo jatkuvuutta
(Komppula 2000, 40). Prosessimainen toiminta mahdollistuu, jos kumppaneina on esimerkiksi
maakunnallisesti ohjattuja organisaatioita, joiden tehtäväksi voidaan katsoa elinkeinoelämän ja
viranomaistoiminnan yhteensovittaminen.
Verkoston toiminnan arviointi toteutuu automaattisesti verkoston yhteisissä tilaisuuksissa, jolloin
avoin keskustelu tuo esille verkostotoiminnan puutteet ja kehitysalueet. Ulkopuolisten palautteet
antavat lisätietoa verkoston kehitystarpeista ja toimintatavoista. Verkostoyhteistyön arviointi nousee jatkossa tärkeäksi tekijäksi yhteistyön kehittämisessä. Myös verkoston toimintastrategian päivittäminen kuuluu olennaisena osana verkostotoiminnan johtamiseen (Kaplan – Norton 2009, 33).
Yrityksille kilpailuetu lienee tärkein syy verkostoon osallistumiselle (VTT tiedotteita 2006; 8). Kilpailuetu kasvaa, mikäli turvallisuuden kehittymistä yrityksissä voidaan arvioida oikein. Selkeitä ja valmiiksi määriteltyjä arviointikriteereitä ei tällä hetkellä ole.
Vaarana verkostoyhteistyössä voivat olla sisäiset ristiriidat, jotka voivat olla seurausta vastoinkäymisistä, epäselvyyksistä tai henkilökohtaisista ristiriidoista (Laurent 2006, 120). Verkostotoiminta ei saa aiheuttaa kilpailutilannetta jäsenten, yritysten tai organisaatioiden välillä. (VTT tiedotteita
2006, 29). Verkosto voi purkautua myös esimerkiksi verkoston ja yrityksen omien tavoitteiden ristiriitaisuuden vuoksi tai vaikka verkoston pelisääntöjä tai työnjakoa koskevien erimielisyyksien vuoksi (VTT tiedotteita 2006; 18). Edellä mainittujen riskien huomioiminen tulee ottaa todesta.

3.2 Verkosto ja matkailun turvallisuus
Turvallisuusverkoston määrittely on yhtä haastavaa kuin turvallisuuskäsitteen avaaminen. Kuten
Palmgren kirjoittaa: ” Turvallisuus on muovautumassa yhä laaja-alaisemmaksi niin käsitteellisesti
kuin sisällöllisesti.” (Palmgren 2011, 14). Samat lainalaisuudet pätevät myös matkailun turvallisuusverkoston määrittelyssä. Matkailun turvallisuus käsittää erilaisia turvallisuuden osa-alueita,
eikä yhdelläkään henkilöllä, yrityksellä tai viranomaisella ole mahdollisuutta hallita kokonaisuutta
yksin. Matkailuelinkeinon valvonta, alihankintaketjut, asiakasprofiilit ja erilaiset toiminta-alueet vaikeuttavat selkeän tai yksinkertaisen verkostomallin määrittämistä. Matkailun turvallisuusverkoston
keskeisiä toimijoita ovat viranomaiset, yritykset, matkailualueet, kunnat, järjestöt ja oppilaitokset.
Samat toimijatahot muodostavat myös muita verkostoja sisäisen turvallisuuden ja arjen turvallisuuden alueelle.
Verkoston rooli on ratkaiseva matkailun prosessimaisissa toiminnoissa. Palvelu- tai arvoketjussa
turvallisuus on huomioitava kaikissa toiminnoissa, joita asiakas käyttää alueelle tullessaan, alueella
ollessaan ja alueelta poistuessaan. Tarkoituksena hankkeessa oli nostaa esille turvallisuuteen varautuminen ja toimintatavat onnettomuus- tai vahinkotilanteissa. Määriteltäessä käytettävää verkostoa, ennaltaehkäisy ja ennakoivan toiminnan merkitys on ensisijalla. Lentäen tuleva asiakas
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käyttää lentoyhtiön, lentokentän, linja-autoyrityksen, majoitusliikkeen, ohjelmapalveluyrityksen ja
ravintoloiden palveluita.
Turvallisuuden verkoston kehittyminen merkitsee myös verkoston perusyksikön (esimerkiksi yrityksen) turvallisuusprosessien kehittämistä. Henkilöstön turvallisuustietouden kasvaminen yrityksessä
hyödyntää yrityksen lisäksi koko elinkeinoa. Turvallisuuskulttuurin ja – asenteen kehittäminen ovat
tärkeimpiä toimia turvallisen matkailun edistämiseksi. Yrityksen sisäisen tiedottamisen avulla voidaan motivoida henkilöitä osallistumaan kehitystyöhön ja näin parantaa yrityksen mahdollisuuksia
pysyä markkinoilla ilman suuria ongelmia. (Kaplan – Norton 2009, 181). Tärkeää on nimetä, vastuuttaa ja motivoida henkilöstö toteuttamaan turvallisuustyötä. Työyhteisön tulee ymmärtää tehtävät, tavoitteet ja mahdollisuudet näiden toteuttamiseksi. Johdon tehtävänä on luoda mahdollisuus
työn tekemiselle ja varmistaa osaltaan tavoitteiden saavuttaminen.
”Palveluketjun turvallisuus on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki”. Matkailualueen turvallisuutta on
käsiteltävä kokonaisuutena, jolloin yhteisesti sovitut toimintamallit ja suunnitelmat palvelevat kaikkia yrityksiä, viranomaisia ja järjestöjä parhaalla mahdollisella tavalla (Laurent 2006, 30). Iivarin
kuvassa tuodaan esille palveluketju, jossa asiakkaan liikkuminen ja turvallisuustarpeet nousevat
esille hyvin.

Palveluketju = turvallisuuden arvoketju
Matkailijan kotimaa
– kuljetukset, lentokenttä

Paluulento

Lento

Ohjelmapalvelut

Saapuminen
kentälle

Paluukuljetukset

Matkailijan kohdemaa

Kuljetukset
majoitukseen

Majoitus

Kuva 2. Palveluketju matkailun turvallisuudessa (Iivari 2010)
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Määriteltäessä matkailun turvallisuusverkostoa, tulee verkostotoimijoiden omien työtehtäviensä
lisäksi käsitellä verkoston sisäistä toimintaa. Jäsenten roolit, johtaminen, tiedon siirtyminen ja viestintä sekä toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen on huomioitava. Yhteistyö eri hankkeiden, kuten
Lapin Yliopiston hallinnoiman poromatkailun laadun kehittämishanke, kanssa on monipuolistanut
näkemystä matkailun turvallisuudesta ja sen vaikutuksista muualle.
Lapin aluehallintoviraston tehtäviin kuuluva pelastus- ja valmiusvarautuminen edistää osaltaan
matkailun turvallisuuden verkoston jatkuvuutta ja toiminnan kehittymistä prosessiksi. Lapin AVI
muodostaa verkoston veturin, jolla on yhteen sovittava rooli alueellisessa verkostossa. Lapin aluehallintoviranomaisella on lainsäädännöllinen vastuu perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista,
peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla (Lapin aluehallintovirasto 2010).
Tiedottamisen ja strategisen kehittämisen osalta Lapin liitto on keskeisessä asemassa. Liiton yhtenä tehtävänä on toimia elinkeinoasioissa yhteistyössä alueen kuntien kanssa (Lapin liitto 2010).
Matkailun turvallisuusverkoston näkökulmia ovat asiakaspalvelu, palveluketju yritysten ja viranomaisten välillä, vapaaehtoistoiminta sekä koulutus matkailussa. Näihin liittyen huomioitavaksi
nousevat matkailualueiden erityispiirteet. Matkailualueet profiloituvat asiakaskunnan, palvelutarjonnan ja ympäristön mukaisesti. On alueita, jotka panostavat kaupunkimaiseen, nuoria kiinnostavaan toimintaan ja toisaalta rauhallista maalaismaisemaa muistuttavaan vanhempia henkilöitä kiinnostavaan miljööseen. Erilaisuus on huomioitava alueiden turvallisuus- ja kehitystavoitteissa. Verkostokuvauksen haasteena on nähty matkailun turvallisuuden monialaisuus ja erilaisten tekijöiden
vaikutus toimintaan. Jo pelkästään kansallinen lainsäädäntö on tuonut haasteita yrityksille, ja lisäksi miltei kaikki matkailuyritykset toimivat myös ulkomaisten matkanjärjestäjien kanssa. Jatkossa
kansainvälinen sopimusoikeus sekä yhtenäiset käytänteet tulevat korostumaan entisestään.
Komppulan ja hankkeen kokemusten perusteella yhteistyö tuottaa hedelmää enemmän kuin yksintyöskentely (Komppula 2000, 39). Kuntien ja matkailualueiden resurssit, yritysten määrä ja palveluiden sisällöt määrittelevät osiltaan niitä tekijöitä, joiden perusteella verkoston toimintaa voidaan
toteuttaa. Yrityksissä, matkailualueilla ja maakunnallisella tasolla toimiva toiminnan johtaminen ja
jalkauttaminen ovat olleet keskusteluissa järjestelmää kehitettäessä.
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4. Verkostoituminen hankkeessa
Hanketta valmisteltiin maalis-toukokuussa 2009 laajalla ja monialaisella osallistujajoukolla; valmisteluun osallistui aktiivisesti viranomaisia, yrityksiä, yhdistysten ja oppilaitosten edustajia. Halukkuus
osallistua yhteistyöhön kartoitettiin jo silloin, ja osallistujat olivat valmiita ja innokkaita sitoutumaan
yhteisiin toimenpiteisiin. Keskeistä tulevan pilottihankkeen onnistumisen kannalta oli se, että rahoittajat olivat hankevalmistelussa mukana ja pilottihanke voitiin aloittaa heti valmistelun jatkona.
Hankkeen edetessä aktiivisten ja monialaisten toimijoiden ansiosta verkosto laajeni nopeasti.
Hankkeen loppuvaiheessa verkoston henkilöjäseniä oli yhteensä yli 200.
Kuvassa 3 on kuvattu ne toimijat, jotka ovat hankkeen aikana muodostaneet yhteistyöverkoston.

Kunnat
(Elintarvike- ja
terveystarkastus,
YmpäristötarkastusTerveydenhuolto,
Tekninen osasto

Valtakunnalliset
viranomaiset
(Poliisi, Tulli,
Raja, HÄKE,
AVI:t, ELY:t)

Maakunnalliset
(Lapin sairaanhoitopiiri,
Pelastuslaitos,
Lapin liitto)

Lapin matkailun
turvallisuusjärjestelmä

Matkailukeskus
(Matkailuyhdistys
tai matkailuyritykset)

Järjestöt ja yhdistykset(SPR,
SPEK,Vapepa,
Liikenneturva)
Oppilaitokset
(RAMK,LaY,
Urheiluopisto,
SAKK,Kalottikes
kus, MTI,LAO

Kuva 3. Verkostotoimijat (Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – koulutus, verkosto ja ennakointi
hanke)
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4.1 Verkoston rakentuminen
Pilottialueiden, Sallan ja Saariselän, verkoston rakentaminen aloitettiin yhteistapaamisella pilottialueilla, johon kutsuttiin viranomaisten, yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten edustajia. Ensimmäisessä tapaamisessa määriteltiin yhdessä ne matkailun turvallisuuden haasteet, joihin alueilla haluttiin keskittyä. Näin rakentuivat teemat, joiden tiimoilta pilottialueilla järjestettiin yhteensä seitsemän
koulutustilaisuutta liikkumisen, terveydenhuollon, viranomaistoiminnan, riskienhallinnan, turvallisuuden dokumentoinnin, ennakoinnin sekä johtamisen teemoista. Tavoitteena oli sitoutuminen
hanketoimiin ja monialaisen yhteistyön tarpeen tiedostaminen.
Teematilaisuuksien koulutusmallina oli vertaisoppiminen ja yhteinen ongelmanratkaisu. Kukin verkoston jäsen oli oman substanssialansa asiantuntija, joten kunkin koulutustilaisuuden alussa ao.
teemaan sopivat verkoston jäsenet alustivat asiaa puheenvuoroillaan. Alustusten jälkeen teeman
käsittelyä jatkettiin keskustelemalla haasteista pilottialueen näkökulmasta. Tavoitteena oli monialaisen verkostoyhteistyön vakiinnuttaminen, verkoston jäsenten osaamisen tiedostaminen ja arvostaminen sekä osaamisen kasvattaminen. Pyrkimyksenä oli paikallisen osaamisen kestävään hyödyntämiseen sen sijaan, että nojattaisiin kertaluonteiseen konsulttikoulutukseen.
Hankkeen aikana perustettiin työryhmiä, joiden tehtävänä oli kiinnittää huomiota eri turvallisuuden
osa-alueisiin. Työryhmät nimettiin liikkumisen, terveyden ja johtamisen ryhmiksi. Työryhmät perustettiin niiden osa-alueiden ympärille, jotka nousivat esille Sallan ja Saariselän teematilaisuuksissa.
Nimien mukaisesti liikkumisen ryhmä huomioi maantie-, juna- ja lentoliikenteen, maastoliikenteen
sekä maastossa olevien reittien turvallisuuden. Terveyden ryhmä pohti lääkinnällisen terveydenhuollon, ensiaputoiminnan ja harjoitusten kautta saatavan turvallisuushyödyn mahdollisuuksia.
Maakunnallisen johtamisen työryhmän tehtävänä oli huomioida tiedon välittyminen strategiselta
tasolta yrityksiin ja toisinpäin.
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Kuviossa 4 on kuvattu Sallan matkailualueelle muodostunutta laaja-alaista matkailun turvallisuuden
verkostoa.

Kuva 4. Verkoston koostumus hankkeen aikana Sallan matkailualueella (Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – koulutus, verkosto ja ennakointi hanke)

4.2 Verkoston jäsenten roolit
Laajan verkoston johtajuus ja ohjaaminen vaatii selkeitä vastuuhenkilöitä sekä roolituksia (Laurent
2006, 9). Kansallisesta turvallisuustoiminnasta ovat lakisääteisessä vastuussa valtion organisaatiot. Lapin alueen turvallisuudesta vastaavat lähinnä Aluehallintovirasto sekä Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus yhdessä valtion muiden viranomaisten ja kuntien kanssa.
Viranomaisten merkitys lupien, koulutusvaatimusten ja tarkastusten vuoksi on suuri. Hygienia-,
anniskelu- ja turvallisuuspassit ovat vain pieni osa matkailutoiminnassa tarvittavista koulutuksista.
Erilaisia viranomaistarkastuksia ja lupia tarvitaan mm. liikennöintiin, majoitustoimintaan ja eläintenpitoon liittyvissä asioissa. Tiedon hankinta on yrittäjän harteilla ja usein tieto on pirstaleista.
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Tarkastuksiin liittyvät ohjeistukset on laadittu yksittäisiin palveluihin, joten kokonaistoiminnan turvallisuus on monesti jäänyt huomiotta. Haasteena ovat viranomaistoiminnan tiukat sektorirajat ja
keskinäisen tiedonkulun kankeus, vähäisyys ja jopa puute.
Lapin matkailussa palvelujen ketjutus on ollut tarpeen vuosia. Yritykset ovat pyrkineet pitäytymään
ydinliiketoiminnassa ja hankkimaan lisäpalveluita alihankkijoilta. Ketjutus on aiheuttanut yritystoiminnan häiriöttömyydelle uusia haasteita. Vastuukysymykset, turvallisuuden jatkuva kehittäminen,
valvonta ja yhteistyön toimivuus ovat osa yritystoiminnan arkipäivää.
Oppilaitosten ja järjestöjen liittyminen verkostoon on vahvistanut matkailun turvallisuuden laajaalaisuutta. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VaPePa) ja vapaaehtoisen palokunnan (VPK) toiminnat ovat ensiarvoisen tärkeitä matkailualueiden turvallisuustason kasvattajina. Edellä mainittujen
lisäksi ei voida unohtaa niitä järjestöjä, jotka ovat rakentamassa yhteiskunnallista turvallisuutta.
Esimerkiksi kyläyhteisöt ja muut yhteisöt edistävät matkailua muun muassa avustamalla vanhuksia
tai muutoin toimimalla oman alueensa hyväksi.

4.3 Verkoston sisäiset vastuut
Hankkeen aikana määriteltiin toimijoiden kesken vastuualueita. Lapin liitolla on Lapin matkailuelinkeinon kehittämisen strateginen vastuu, myös matkailun turvallisuuden osalta. Lapin liitto on lisäksi
keskeinen yhteistyöelin alueellisten matkailuorganisaatioiden välisessä yhteistyössä, mm. yhteismarkkinoinnin osalta.
Matkailun turvallisuuden alueellinen koordinointivastuu on sovittu matkailustrategiasta vastaavan
Lapin liiton johdon ja Lapin aluehallintoviraston kesken, alueellinen koordinointi kuuluu Lapin aluehallintovirastolle (Palmgren 2011, 65).
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on ottanut vastuun matkailun turvallisuuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Matkailun turvallisuus on nostettu kehittämisen kärkialueeksi ja
kehitystyöhön on sitouduttu mm. alussa mainitun Sisäasiainministeriön kumppanuussopimuksen
kautta. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin muodostavat Lapin Matkailuopisto, Lapin yliopiston matkailututkimus ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan koulutusohjelmat.
Matkailualueilla vastuiden määrittäminen on työn alla. Haasteena ovat matkailualueiden yhteistyöorganisaatioiden erilaiset rakenteet ja niiden tehtävänkuvat, jotka usein keskittyvät markkinointiin.
Tavoitteena on se, että matkailualueilla turvallisuustyö liitettäisiin läheisesti laatutyöhön ja osaksi
pysyviä yhteistyörakenteita.

5. Verkostoyhteistyön kehittäminen
Yritykset eivät aiemmin ole nähneet tarpeeksi suurta hyötyä osallistumisesta laaja-alaiseen toimintaan turvallisuuden kehittämisessä. Yritykset ovat kokeneet mahdollisten virheiden tai unohdusten
aiheuttavan ongelmia viranomaisten suunnalta. Viranomaiset ovat toisaalta toteuttaneet ylätasolta
annettuja ohjeita. Ongelmana on ollut osapuolten heikko ymmärrys ja yhtenäinen näkemys matkailuelinkeinon realiteeteista. Vastakkainasettelua on pyritty vähentämään hankkeen aikana järjestetyillä yhteisillä tilaisuuksilla, joissa asioita on käsitelty yhdessä eri näkökulmista. Esimerkkinä voidaan mainita tapaaminen, jossa hankkeessa mukana ollut yritys pääsi keskustelemaan ison yleisötilaisuuden järjestämisestä yhdessä kaikkien vastuuviranomaisten kanssa. Pelastussuunnitelman
laadinta ja tarvittavat mielipiteet voitiin nostaa yhtäaikaisesti esille. Näin ollen viranomaiset pääsivät vaikuttamaan tilaisuuden turvallisuustoimintaan alkumetreillä. Aikaa säästyi huomattavasti ja
järjestelyjen kokonaisuus selveni keskustelussa kaikille.
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VTT:n tutkimuksen mukaisesti yritysten ja eri organisaatioiden välisen tiedon liikkuminen motivoi
toimijoita edelleen jatkamaan yhteistoimintaa. Uusien kumppaneiden liittäminen tuleekin perustua
hyötyyn, jota toiminnalla saavutetaan (VTT tiedotteita 2006, 24). Hankkeen aikana verkosto on
kehittynyt joustavaksi ja vastuuhenkilöille on saatu ”kasvot”, tämä helpottaa tiedon liikkumista jatkossa.
Verkostoyhteistyö hankkeessa on perustunut verkoston sisäisen osaamisen tunnistamiseen, tiedon
jakamiseen, yhteiseen ongelmanratkaisuun ja kumppanuuteen. Ydinverkostoon kuuluivat päivittäisesti matkailua ohjaavat ja toteuttavat tahot. Verkostoa laajennettiin kutsumalla erityisasiantuntijoita mukaan. Verkoston jatkuvuus pyrittiin varmistamaan motivoimalla kumppaneita ja ylläpitämällä
keskustelua aiheen tiimoilta. Tavoitteena oli muokata nykyinen verkostoyhteistyö prosessiksi, johon kaikki osapuolet olisivat sitoutuneita.
Lapin matkailun turvallisuutta kehitettäessä sähköinen työalusta on välttämätön. Tiedon liikkuminen, säilyttäminen, käyttäminen ja päivittäminen on huomioitava järjestelmässä. Sähköinen järjestelmä on oltava käyttäjäystävällinen, puolueeton ja hyödynnettävissä moneen eri tarpeisiin, kuten
tiedonvälitykseen tai tiedon tallentamiseen. Keskusteluissa on tullut esille Lappi -portaalin hyödyntäminen, mutta päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty.
Työryhmien sisällä tapahtunut tiedonvaihto lisäsi selkeästi verkoston näkemystä niistä asioista,
joita tulisi vielä kehittää. Esimerkkinä voidaan kertoa eksyneen henkilön löytämisongelmat erilaisten karttojen tai paikannuskoordinaatistojen vuoksi. Asiasta päästiin keskustelemaan, mutta vielä
tässä hankkeessa ei ratkaisua löydetty. Alueelliset erot ongelmista ja näkemyksistä tulivat esille
tavattaessa myös muiden kuin Sallan ja Saariselän yrittäjiä. Tämä vahvistaa edelleen näkemystä
siitä, että verkosto tulee rakentaa aluekohtaisesti, avoimeksi ja joustavaksi. Poikkihallinnollisen
yhteistyön lisääntyminen, tiedonvaihto elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä sekä yhteistyö ylipäätään lisäävät mahdollisuuksia parantaa lappilaista turvallisuutta. Alueellisten ja maakunnallisen
tason työryhmien lisäksi voidaan olettaa, että ministeriöiden lisäksi erilaiset keskusjärjestöt kiinnostuvat toiminnasta.
Yleensä suurin osa alueen yrityksistä on osakkaina tai jäseninä matkailuorganisaatiossa. Hankkeen aikana todettiin, matkailuyhdistysten tai matkailuyritysten olevan paras tiedonjakokanava.
Samalla tiedon välitys matkailualueelta maakunnalliselle tasolle, kuten Aluehallintovirastoon tai
Lapin liittoon, mahdollistuu. Tiedon siirtyminen yrityksistä strategiselle tasolle ja päinvastoin antaa
vaikutusmahdollisuuksia kaikille verkostossa mukana oleville. Toisaalta koordinoinnin ja toiminnan
jatkuvuuden vastuun siirtyminen alueille ei ole yksinkertaista. Ajatuksena on luoda toimintamalli,
jossa jokainen tuntee saavansa hyötyä ja osallistuu sen vuoksi toimintaan. Yhdistysten tai markkinointiyritysten kautta lähetettävät tiedoksiannot eivät ole riittäviä, vaan alueille on löydettävä selkeä
toimija, joka organisoi ja koordinoi toimintaa.
Verkosto hyötyy oppilaitoksista muun muassa opinnäytetöiden ja tutkimusten avulla. Läheltä piti
tilanteiden tiedonkerääminen ja tallentaminen yrityksistä on vielä puutteellista. Tästä syystä hankkeessa pyrittiin löytämään oikea toimintamalli ennakointityön helpottamiseksi. Oppilaitokset ovat
neutraaleja toimijoita, jolloin tiedon saanti yrityksistä voi olla helpompaa kuin viranomaisilla. Toisaalta resurssit tietojen analysointiin ovat toisenlaisia kuin yrityksillä tai viranomaisille. Hyötynä
voidaan nähdä tiedon lisääntyminen ja opetustoiminnan kehittyminen.
Verkoston toimintamalli ja sen toimintamahdollisuutta on käsitelty Lapin aluehallintoviraston julkaisussa. Palmgrenin mukaan:” Lapin toimintamalli on organisaation sijasta enemmän organismin
kaltainen kokonaisuus, jossa jokaisella toimijalla on oma roolinsa ja jossa verkoston toimivuus perustuu lukuisten itsenäisten toimijoiden yhteispeliin” (Palmgren 2011, 66).
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HANKKEET YHTEISENÄ TYÖKALUNA
- Hankkeet verkoston leikkauspinnoissa

Sisäinen turvallisuus

Järjestörak.

Maaseudun
turvaverkosto
TT
Kylä auttaa ja
välittää
Mennään kylään

Matkailun turv.
järjestelmä
Latu

Kyläpalvelut
arjen turva.

Road Map
for

Matkailu

Kuva 5. Verkoston yhteistoiminta (Palmgren 2011)
Toimintamallin avulla voidaan huomioida ensisijaisesti matkailualueiden turvallisuuden kehittymi-11.5.2011
sen lisäksi paikallisten asukkaiden turvallisuus. Kehitystyötä viedään eteenpäin mm. erilaisten
hankkeiden avulla. Lapin matkailuelinkeinon häiriötön toiminta edistää näin matkailualueilla asuvien turvallisuutta.
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5.1 Tiedon siirtyminen verkoston sisällä
Hankeyhteistyön alkaessa todettiin, että yritykset ja viranomaiset olivat tiedostaneet yhteistyötarpeet mutta yhteisten foorumeiden löytäminen oli ollut vaikeaa. Yritykset kokivat viranomaistyön
valvontaan painottuvana ja epäilivät sitä, että mahdollisten virheiden/unohdusten saattaminen viranomaisten tietoon aiheuttaa sanktioita. Viranomaiset olivat puolestaan toteuttaneet ylätasolta
annettuja ohjeita eikä mahdollisuuksia matkailuyritystoiminnan syvempään käsittelyyn ollut juuri
tarjoutunut. Vastakkainasettelua on pyritty vähentämään hankkeen aikana järjestetyillä yhteisillä
teematilaisuuksilla, joissa asioita on käsitelty yhdessä eri näkökulmista ja joissa on tutustuttu verkoston eri jäsenten toimintaan.
Verkostoyhteistyö konkretisoituu eri osapuolten hyödyksi, josta seuraava esimerkki: matkailuyritys
valmisteli ison yleisötilaisuuden järjestämistä. Teematilaisuuden päätteeksi eri vastuuviranomaiset
jäivät yhdessä yrittäjän kanssa suunnittelemaan tapahtuman kulun. Viranomaiset pääsivät vaikuttamaan tilaisuuden turvallisuustoimintaan jo alkumetreillä. Aikaa säästyi huomattavasti ja järjestelyjen kokonaisuus selveni keskustelussa kaikille.
Yritysten ja eri organisaatioiden välisen tiedon liikkuminen ja hyötyjen huomaaminen motivoi toimijoita edelleen jatkamaan yhteistoimintaa. Hankkeen aikana verkoston vastuuhenkilöille on saatu
”kasvot” ja tämä helpottaa tiedon liikkumista jatkossa.
Yleensä suurin osa matkailualueen yrityksistä on osakkaina tai jäseninä paikallisessa matkailuorganisaatiossa. Hankkeen aikana todettiin, että alueellinen matkailuorganisaatio olisi paras tiedonjakokanava. Sen kautta välittyisi tieto matkailualueelta maakunnalliselle tasolle, kuten Aluehallintovirastoon tai Lapin liittoon. Tiedon siirtyminen yrityksistä maakunnan strategiselle tasolle ja päinvastoin antaa vaikutusmahdollisuuksia kaikille verkostossa mukana oleville. Koordinoinnin ja toiminnan jatkuvuuden vastuun rakentuminen alueille ei ole yksinkertaista. Alueille olisi löydettävä
selkeä toimija, joka organisoi ja koordinoi toimintaa. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa jokainen tuntee saavansa hyötyä ja osallistuu sen vuoksi toimintaan.
Yhteistyömallin haasteeksi havaittiin oikean tiedon siirtyminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja
oikeassa muodossa. Muun muassa lainsäädäntö ja sen muutokset eivät saavuta yritystä ja syynä
on yksiselitteisen tai helppokäyttöisen tietolähteen puuttuminen. Tärkeää on varmistaa tiedon siirtyminen elinkeinoelämältä viranomaisille, oppilaitoksiin, maakunnallisiin ja kansallisiin strategioihin
sekä päinvastoin. Näin voidaan varmistaa kokonaisturvallisuuden kehittyminen matkailuelinkeinossa sekä matkailualueilla. Lapin matkailun turvallisuutta kehitettäessä sähköinen työalusta olisi välttämätön. Tiedon liikkuminen, säilyttäminen, käyttäminen ja päivittäminen olisi huomioitava järjestelmässä. Sähköisen järjestelmän tulisi olla käyttäjäystävällinen, puolueeton ja hyödynnettävissä
moneen eri tarpeisiin, kuten tiedonvälitykseen tai tiedon tallentamiseen. Keskusteluissa on tullut
esille Lappi -portaalin hyödyntäminen, mutta päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty.

5.2 Ennakointi verkostossa
Kokonaisturvallisuuden ymmärtäminen ja riskien hallintakyky vaativat kokemusta. Verkoston avulla
matkailuun liittyvien riskien arviointia voidaan tarkastella aiempaa laajemmin. Yhteistyön etuina
ovat verkoston sisäisen osaamisen siirtyminen, riskitoteuman pieneneminen, olemassa olevien
resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja näin ollen rahan säästyminen.
Lapin matkailun muutoksia voidaan ennalta arvioida tai mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita
luoda, mutta varmuutta tulevaisuudesta ei saada. Mahdollisia muutoksia tuleekin tarkastella mahdollisimman laajasti. Lapin matkailuun vaikuttavat maailmantalous, ihmisten käyttäytyminen, markkinointi, terrorismi tai muu tekijä, joihin Lapin yritykset tai organisaatiot eivät voi vaikuttaa. Yritysten
vaikutusmahdollisuus koskee lähinnä palvelun laadun ja uusien palvelutuotteiden tarjontaa. Uusien
palveluiden tuotteistamisessa turvallisuus on huomioitava samoin kuin laatu. Ei voida myöskään
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unohtaa uusien asiakkaiden ja kulttuurien rantautumista Lappiin. Turvallisuuden tunne ja turvalliseen toimintaan opastaminen vaikka moottorikelkkailussa, vaativat henkilöstön kouluttamista.
Ulkomaisten matkailijoiden palvelukysyntä, uusien teknisten välineiden tarve, uusien kulttuurien
vaatimukset ja matkailijoiden ikäjakauman laajentuminen johtavat uusien tuotteiden tai palveluiden
kehittämiseen. Turvallisuuden vaatimukset muuttuvat, asiakasprofiilit vaihtuvat, eri kulttuurit löytävät Lapin, uusia yrityksiä syntyy, lainsäädäntö ja koulutus kehittyvät.
Suomen lainsäädännön vaatimukset omavarautumisesta lisääntyvät tulevaisuudessa. Turvallisuuskoulutukset ja – välineistö on huomioitava henkilöstön työtehtävissä. Lainsäädännön ja koulutusvaatimusten muutoksista tulee saada tietoa elinkeinon käyttöön mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa.
Tulevaisuuden ennakointia tai analysoidun tiedon hyödyntämistä matkailun turvallisuudesta ei ole
systemaattisesti toteutettu Lapin matkailussa. Yritykset ovat hyödyntäneet turvallisuustoimissaan
kokemuksiaan, mutta varsinaista laajasti kerättyä ja tutkittua tietoa ei ole ollut hyödynnettävissä.
Kansallinen ennakointiverkosto, foresight.fi sivusto, on avoin kohtaamispaikka asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille. Sivusto on hyvä esimerkki
siitä, miten tulevaisuuden tutkiminen on kehittynyt ja miten sitä voidaan hyödyntää (Kansallinen
ennakointiverkosto 2010). Samaa mallia voidaan soveltaa matkailun turvallisuuden tutkimisessa,
tällöin asiantuntijaverkoston laajentuminen ja erilaisten näkemysten avulla kehitystyötä voitaisiin
jatkaa entistä tehokkaammin ja laajemmin.
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