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Päivän kulku

➢Mitä on turvallisuus ja mihin se 

liittyy?

➢Turvallisuuden johtaminen ja 

riskienhallinta

➢Palveluiden turvallisuuden 

erityispiirteet

➢Matkailun turvallisuus



Päivän tavoite

➢Yksi käytännön asia, 

jonka voin tänään 

toteuttaa



Mitä on turvallisuus?

• Haitan tai vahinkoa aiheuttavan vaaran 

poissaolo

• Huolettomuus 

• Riskit ovat hyväksyttävällä tasolla

• Resilienssiä eli sietokykyä



Turvallisuus on myös…

➢ Korkealla tarvehierarkiassa

➢ Subjektiivista ja objektiivista (psyykkistä ja fyysistä)

➢ Suhteellista (kulttuurisidonnaista)

➢ Osa laatua

➢ Laaja-alainen ja moniulotteinen

➢ Hyväksikäytetty (tulkinnanvarainen)

→Täydellistä turvallisuutta ei voi saavuttaa



Turvallisuus on muutoksessa

➢ Digitalisaatio

➢ Demografia

➢ Geopolitiikka

➢ Pandemiat

➢ Ympäristön muutos

➢ Arvot ja asenteet

→Megatrendit ja turvallisuus muokkaavat tosiaan



Turvallisuuden mustia joutsenia

Globaalit

• 911

• 26.12.2004

• Covid-19

Kotimaiset

• 26.12.2005

• 18.8.2017



Suomi ja turvallisuus

- Maailman onnellisin valtio (2018, 2019, 2020, 2021, 

The World Happiness Report)

- Maailman turvallisin valtio (2019, WEF)

- Kuuluu vähimmin korruptoituneisiin (vähiten 

korruptoitunut mm. 2012, 2003)

- Maailman vakain valtio (2018)

- Paras julkinen hallinto (2018)

- Vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta (2018)

- Poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden indeksi 

toiseksi paras (2018)

http://www.stat.fi/tup/satavuotias-suomi/suomi-maailman-karjessa_en.html

http://www.stat.fi/tup/satavuotias-suomi/suomi-maailman-karjessa_en.html


MITÄ 

PALVELUNTARJOAJALTA 

ODOTETAAN?



• Huolellisuusvelvoite

• Turvallisuusasiakirja

• Riskienarviointi ja omavalvonta (onnettomuuskirjanpito)

• Tietojen antaminen palvelusta

• Palveluissa tapahtuvista onnettomuuksista ilmoittaminen (TUKES)

Palveluntarjoajan velvollisuudet



Noudata mm. kuluttajaturvallisuuslakia

➢Kauneudenhoito- ja hyvinvointipalvelut

➢Luonto- ja ohjelmapalvelut

➢Ratsastus- ja liikuntapalvelut sekä

➢Yleisötilaisuudet

→ Palvelusta ei saa aiheutua vaaraa asiakkaalle, 

sivulliselle, työntekijälle tai heidän omaisuudelleen



Tunnista vaarat

• Ota selvää turvallisuusvaatimuksista

• Tunne palvelusi läpikotaisin

Hyödynnä: 

- Muiden toiminnanharjoittajien kokemuksia 

ja hyviä käytäntöjä

- Onnettomuuskirjanpitoa

- Asiakaspalautetta

- Käyttöohjeita

- Henkilöstön osaamista ja kokemusta

- Selvityksiä ja tutkimuksia





Laadi turvallisuusasiakirja

• Kirjallinen, ei 

• Voi täydentää liitteillä

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan pakollinen seuraavissa palveluissa:

1) huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus;

2) kuntosali;

3) laskettelukeskus ja muu rinnekeskus;

4) leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka;

5) rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka;

6) seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida 
vähäiseksi;

7) kiipeilykeskus;

8) ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu;

9) kartingrata;

10) uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä;

11) uimaranta ja talviuintipaikka;

12) tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu;

13) turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu;

14) tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun 
osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi



Turvallisuusasiakirja sisältää

• Palvelun vaarat asiakkaille ja sivullisille

• Palveluun liittyvät päivittäiset muutostekijät

• Toimenpiteet vaarojen torjumiseksi

• Asiakkaille annettavat tiedot ja opastus

• Henkilöstön turvallisuusosaaminen ja pätevyys

• Olosuhderajat ja osallistumisrajoitukset

• Onnettomuuskirjanpito

• Onnettomuuksien selvittäminen 



Opasta asiakasta

Ennen palvelua:

➢ Opastus, perehdytys, kartoitus 

ja viestintä

Palvelun suorittamisen aikana:

➢ Neuvonta, valvonta, ohjaus

Palvelun jälkeen:

➢ Palautteet ja ohjeet

Henkilökunnan on oltava kuluttajapalveluiden osallistujiin nähden riittävän kielitaitoinen





Riskien hallintaa



Riski signaloi ja varoittaa katastrofista



Riskien arviointityökaluja
Tapahtuman 

todennäköisyys
Tapahtuman seuraukset
1 Vähäiset
Seuraukset 

vaikuttavat 

työvaiheeseen

Poissaolon kesto 0 - 3 

päivää

2 Haitalliset
Seuraukset vaikuttavat 

koko työmaan ajan

Poissaolon kesto 4 - 30 

päivää

3 Vakavat
Seuraukset näkyvät 

yritystasolla

Poissaolo > 30 päivää

1Epätodennäkö

inen
Tapaus voisi sattua mutta ei

tiedetä tapahtuneen

1

Merkitykset

ön riski

2

Vähäinen

riski

3

Kohtalainen 

riski

2 Mahdollinen
On sattunut jossain muussa 

yrityksessä tai työmaalla

2

Vähäinen

riski

3

Kohtalainen 

riski

4

Merkittävä

riski

3 

Todennäköinen
On sattunut tässä 

yrityksessä tai 

aikaisemmilla omilla 

työmailla

3

Kohtalainen 

riski

4

Merkittävä

Riski

5

Sietämätön

riski



Riskipsykologiaa

• Ihminen on huolissaan vääristä riskeistä

• Lentokone pelottaa enemmän kuin autot

• Harvinaisia riskejä liioitellaan (hai syö – sydänkohtaus) 

• Näyttäviä riskejä liioitellaan (terrorismi)

• Yhteisiä riskejä vähätellään (putoamiset, liukastumiset)

• Itse otettuja riskejä aliarvioidaan (voin uida joen yli)

• Yliarvioidaan riskejä joita ei osata kontrolloida (kännykkään puhuminen 

ajaessa, muut vs. itse)

• Uusia riskejä pelätään enemmän kuin vanhoja koettuja (kyberriskit –

myrskyt)

• Luonnollisia riskejä pelätään vähemmän kuin ihmisen aikaansaamia 

(auringon säteily – puhelimen säteily)

• Pelätään vähemmän jos riskistä henkilökohtaista etua (asutaan Kalifornian 

maanjäristysalueella)



Mitä on riskien hallinta?

1. Tunnistamisvaihe

- Vaarojen arviointi ja riskien tunnistaminen (riskit huomioidaan jo 
projektisuunnitelmassa)

2. Analyysi

- Riskien toteutumistodennäköisyys ja vaikutus arvioidaan

- Riskit asetetaan tärkeysjärjestykseen 

3. Ratkaisu

- Poistetaan, hajautetaan, pienennetään, siirretään, osastoidaan tai 
otetaan vastaan 

4. Seuranta

- Valittujen toimenpiteiden teho ja toimivuus

5. Korjaavat toimenpiteet

- Uusien keinojen löytäminen



Mitä on riskien ratkaisu (hallinta)?

• Riskin poistaminen (lopetetaan 
riskialtis toiminta)

• Siirtäminen (vakuutus)

• Hajauttaminen (useat tahot kantavat 
vastuun)

• Pienentäminen (palo-osastointi)

• Riskin hyväksyminen (liikennevälineet)



Riskienhallinnan rakentaminen paikallisesti

➢Sitoudutaan yhteiseen turvallisuustyöhön

➢Matkailualueen turvallisuussuunnittelu ja kriisinhallinta 

➢Verkostomainen toiminta

➢Kohderyhmä: yritykset, matkailun alueorganisaatiot, kunnat, 

pelastuslaitos, poliisi, sairaanhoito/ensihoito, III sektori, oppilaitokset



Resilienssi on kimmoisuutta

• Kyky palautua poikkeavasta tilanteesta

• Organisaation sietokyky ulkoisille ja sisäisille häiriöille

Resilienssiä kasvattavat:

• Riskienhallinta (ennakointia)

• Suunnitelmallisuus

• Verkostoituminen

• Osallistaminen

• Oppiminen

• Viestintä

• Palautejärjestelmä (seuranta ja reagointi)

→ Hyvä johtaminen



KRIISIN HALLINTA, MITÄ SE ON?



• Ei-toivotun ja yhtäkkisen tapahtuman (häiriön, äkillisen

muutoksen) aiheuttamien seurausten lieventämistä ja 

toipumisprosessin käynnistämistä ennalta suunniteltujen

menettelytapojen mukaisesti

• Tavoitteena kriisin pehmentäminen ja ulospääsytien 

löytäminen

• Kriisejä voidaan odottaa ja ennustaa, niihin tulee 

valmistautua ja niihin voidaan vaikuttaa

• Kriisiviestintä: poikkeusolojen vallitessa tapahtuvaa

tehostettua viestintää, jolla turvataan yrityksen

toimintaedellytykset





MUISTILISTAA YRITYKSEN JOHDOLLE

1. Laatikaa kriisinhallintasuunnitelma ja kriisiviestintäohje pelastussuunnitelman liitteeksi tai 

erilliseksi turvallisuusasiakirjaksi.

2. Varmista, että suunnitelmassa on yksiselitteinen toimenpide- ja hälytyslista yhteystietoineen.

3. Varmista, että kriisiviestintäohjeessa on lyhyt ja yksiselitteinen muistilista/toimenpidekaavio.
4. Kartoittakaa yrityksestä ja lähiverkostosta psykososiaalisen työn osaajat ja tukihenkilöt.

5. Osallistukaa rohkeasti pelastusharjoituksiin, joissa on mukana myös kriisiviestintää.

6. Järjestäkää yrityksessä pienimuotoinen pelastusharjoitus viestintäosioineen.

7. Kerätkää harjoitusten kokemukset yhteen ja käykää niitä läpi yrityksenne koulutuspäivänä.

8. Tarkistakaa ajoittain mahdollinen kriisikeskustila yrityksenne sisällä.
9. Oppikaa tuntemaan tärkeimmät henkisen ensiavun yhdyshenkilöt sekä kutsukaa heidät mukaan alueen 

yhteisiin teemapäiviin.

MUISTILISTAA HENKILÖSTÖLLE

1. Noudata annettuja toimintaohjeita.

2. Seuraa sisäisiä ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkoisia viestintäkanavia.
3. Katkaise huhuilta siivet äläkä levitä perätöntä ja varmistamatonta tietoa.

4. Seuraa työkaverisi jaksamista, hae tarvittaessa apua itsellesi ja työkaverillesi.

5. Pidä esimiestäsi ajan tasalla toiminnastasi.

6. Jatka normaaleja työtehtäviäsi, mikäli et saa uusia toimintaohjeita



Kriisin hallinta on myös viestintää



Reagoivasta ennakoivaan

REAGOIVA

Keskittyy onnettomuuksiin johtaneisiin

tapahtumaketjuihin

Etsii yksittäisiä tekijöitä

Kokee toimintaympäristön vaihtelun uhkaksi

Perustaa ratkaisut vaihtelun rajoittamiseen 

(säännöt, rutiinit, standardit)

Toimii hierarkkisesti pitkillä vastuuketjuilla

ENNAKOIVA

Ymmärtää, että poikkeustilanteet

johtuvat monimutkaisista kytkennöistä

Turvallisuuskulttuurin osana normaalia 
toimintaa

Vaihtelu normaalia ja myös mahdollisuus

Huomioi riskivaihtelun ratkaisuissaan
Selkeät vastuut mutta joustava ja nopea

vaste



Matkailun turvallisuus

➢ Asiakkaiden, työntekijöiden ja 

paikallisyhteisöjen turvallisuustietoisuus 

kasvaa

➢ Turvallisuus korkealla hierarkiassa 

matkapäätöstä tehtäessä 

➢ Tarvitaan resilienssiä häiriöherkkyyteen

➢ Osana kestävyyttä, vastuullisuutta & laatua

➢ Toteutetaan verkostomaisesti ja 

arvoketjuissa



(Matkailun) turvallisuusodotukset

Asiakas

➢ Odottaa, että palvelut tarjotaan turvallisesti

Henkilöstö

➢ Odottaa, että työn tekeminen on turvallista

Yrittäjä

➢ Kuten edellä + liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Kunta, lähiyhteisö

➢ Kuten kaikki yllä + paikallinen hyväksyttävyys ja kestävyys 



Palveluiden vastuullisuus 

- Kaksi kolmesta suomalaisyrityksestä kokee, että kestävällä 

kehityksellä, vastuullisuudella, ilmastonmuutoksella ja kiertotaloudella 

on suuri tai kasvava merkitys liiketoiminnan kannalta

- Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja 

sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset 

sekä toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset

- Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja strategian 
ytimessä

Vastuullisuuden kenttää ovat esimerkiksi: 

- Energiatehokkuus
- Päästöt ja kuormitus

- Asiakasturvallisuus

- Työturvallisuus



Turvallisuusjohtamisen haasteet

- Ihmisen ja teknisen järjestelmän suhde on muuttunut

- Prosessit ovat monimutkaistuneet → uudenlaisia 

riskejä

- Organisaatiot muodostavat uudenlaisia verkostoja ja 

ketjuja

- Onnettomuuksien syitä haetaan yhä kauempaa itse 

onnettomuudesta,

ketjun ja verkoston eri osista 

- Kulttuurierojen huomiointi

- Viestinnän monikanavaisuuden ja nopeuden 

kasvaminen 



Lääkekaapista 

turvallisuusjärjestelmäksi

-mitä yritykset hyötyvät?

➢Vertaistuki (muut yritykset)

➢Koulutukset ja seminaarit (webinaarit)

➢Hanketoiminnan resurssit

➢Yhteinen tilannekuva



Covid-19 – mitä jatkossa?

➢Toipumismalli (lähimatkailu vs. kaukomatkailu)

➢Turvallisuusmielikuvan palautuminen

➢Osaavan ja kokeneen työvoiman säilyminen

➢Elinkeinon omistajuusrakenne

➢Paikallinen hyväksyttävyys/sosiaalinen 

toimilupa

➢Viestinnän kokemukset



Kriisit tuottavat innovaatioita
Posted byu/Gallow Boob



LISÄTIETOA MM:

Yrityksen kriisi ja sen hallinta (valtioneuvosto.fi)

https://matkailu.luc.fi/loader.aspx?id=6a01c43a-d21a-4ea9-a871-b63267d0f26b

www.tukes.fi

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79675/sm_082011.pdf
https://matkailu.luc.fi/loader.aspx?id=6a01c43a-d21a-4ea9-a871-b63267d0f26b
http://www.tukes.fi/


www.lapinamk.fi


