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1. Suunnitelman perusteet 
 



 

             

Matkailualuekohtainen turvallisuussuunnitelma tukee alueellista riskienhallintaa matkailuelinkeinossa. 

Suunnitelmassa tunnistetaan keskeisiä alueellisia muutostekijöitä, riskejä ja niihin varautumisen keinoja, 

jotka edellyttävät monialaista verkostoyhteistyötä alueellisten ja paikalisten toimijoiden kanssa. 

Matkailualueen turvallisuussuunnitelma tukee eri toimijoiden (viranomaiset, yritykset, järjestöt, 

oppilaitokset) lakisääteistä turvallisuussuunnittelua matkailun näkökulmasta. 

 

Suunnitelma on olennainen osa muun muassa pelastuslain ja kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaatimaa 

omatoimista varautumista ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, mutta alueellista suunnitelmaa ei ole 

velvoitettu laissa tekemään. 

 

Turvallisuus on keskeinen arvo ja tavoite matkailuelinkeinossa osana vastuullisuutta. Työ- ja 

elinkeinoministeriön helmikuussa 2021 julkaiseman kotimaan matkailua koskevan tutkimuksen mukaan 

turvallisuus on merkittävin syy kotimaanmatkan valitsemiselle ulkomaanmatkan sijaan. 

 

Visit Finlandin julkaisemissa matkailija 2030 -skenaarioissa korostuvat yksilölliset, uniikit kokemukset, 

vastuullisuus arvovalintoina sekä virtuaalisuus. Hyvinvointi ja turvallisuushakuisuus tulevat matkailija 2030 

-skenaarioissa esille tulevaisuuden kysynnän moottoreina. Pohjois-Pohjanmaan liiton valmisteleman 

Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian 2021–2023 mukaan turvallisuuden ja koronapandemian myötä 

erityisesti terveysturvallisuuden merkitys matkailijoille korostuu. 

 

1.1 Suunnitelman tavoite ja tarkoitus  

 

Alueellisen turvallisuussuunnitelman tavoite on ylläpitää ja kehittää turvallisuutta matkailualueella 

- asiakkaille, työntekijöille, asukkaille ja ympäristölle. Turvallisuussuunnitelma ja alueellinen 

turvallisuustyö nähdään myös viestinnällisenä ja markkinoinnillisena voimavarana.  

 

Matkailualan vastuullisessa toiminnassa on Ruka-Kuusamon, Syötteen ja Taivalkosken 

toukokuussa 2022 pidetyissä työpajoissa tunnistettu erityisesti seuraavia 

toimenpidekokonaisuuksia turvallisuustyöhön liittyen:  

1. Yhteistyö ja verkostoituminen 

2. Keskinäisten vastuiden määrittäminen ja tunteminen 

3. Arvoketjujen riskienhallinta  

4. Resurssien kartoittaminen x alueellinen riskikartoitus/riskienhallintaprosessi 

5. Riskien ja onnettomuuksien vähentämisen keinot ja toimintaohjeet 

onnettomuustilanteisiin 

6. Yhteisten viestinnän pelisääntöjen määrittäminen 

7. Kriisiviestinnän pelisääntöjen määrittäminen  

8. Terveysturvallisuusajattelun jatkuvuus 



 

             

Suunnitelman on tarkoitus käsitellä edellä mainittuja asioita alueellisesta näkökulmasta jatkuvan 

parantamisen periaatteella. Vuosittaiset toiminnalliset osiot ja työkalut on erotettu muusta 

tekstistä punaisella - toimintaohjeena. 

 

1.2 Suunnitelman laatimisen prosessi 

Alueellisen suunnitelman tarve on tunnistettu toimintaympäristön nopean muutoksen myötä. 

Päätös yhteisen suunnitelman laatimisesta tehtiin vuonna 2021 alueen omista lähtökohdista sekä 

tarpeista.  Suunnitelman laatimisen vaiheissa osallistettiin ja sitoutettiin verkoston osapuolia, millä 

varmistetaan alueellisen turvallisuustyön jatkuvuus. Tavoitteeseen pääsemiseksi toteutettiin 

toimenpiteitä muun muassa ennakkokyselyin, työpajoina ja yhteisinä teemapäivinä.  

 

 

 

SUUNNITELMAN LAATIMISEN PROSESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Käsitteet 

 



 

             

Turvallisuus  

Turvalliseksi voidaan kutsua tilannetta tai järjestelmän tilaa, jossa riskit ovat hyväksyttävällä 

tasolla ja turvallisuutta voidaan mitata arvioimalla tunnistettujen riskien suuruutta ja 

hyväksyttävyyttä. Turvallisuus voi olla myös henkilön subjektiivinen kokemus.  

 

Matkailun turvallisuus  

Matkailun turvallisuudella tarkoitetaan matkailuprosessin häiriöttömyyden varmistamista. 

Matkailuprosessin osatekijöitä ovat matkailija, matkailuyritys työntekijöineen sekä matkailualue, 

ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö sekä matkailun koko palveluketju lähtöpisteestä 

kohteeseen ja takaisin unohtamatta digitaalista ja virtuaalista toimintaympäristöä osana 

matkailupalvelua.  

 

Matkailun palveluketjuajattelu  

Matkailutoimiala on voimakkaasti ketjuuntunut sekä kotimaassa että ulkomaille muodostaen 

palveluiden ja sitä kautta turvallisuuden arvoketjun. Palveluketju muodostuu esimerkiksi 

maakuljetusyritysten, majoitusliikkeiden, ohjelmapalveluiden tuottajien, virtuaaliympäristöjen ja 

lentoliikenneyhtiöiden muodostamasta kokonaisuudesta, joka vaikuttaa matkailijan elämykseen. 

 

Riski  

Riski on ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys kertaa seuraukset. Riski on siis sellaisen 

tapahtuman mahdollisuus (voidaan ilmoittaa myös tilastonumeroina), joka aiheuttaa tai josta 

seuraa henkilövahinkoja tai aiheutuu ympäristö-, kulttuuri- tai taloudellisille arvoille menetyksiä. 

Riski kohdistuu henkilöön, ympäristöön ja tuotantoon.  

 

Kriisiviestintä  

Kriisiviestintä on tärkeä osa ei-toivotun tapahtuman aiheuttaman kriisin hallintaa. 

Kriisiviestinnässä luodaan kohtaamistilanne, jossa eri toimijat ja kriisin osapuolet ovat 

vuorovaikutuksessa erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen. Kriisin kohdatessa tiedontarve kasvaa 

huomattavasti. Tilanteen eskaloitumisen ja paniikin estäminen sekä kriisin kohdanneiden 

henkilöiden ja kriisiä hoitavien viranomaisten tiedontarpeen tyydyttäminen edellyttävät tiedon 

saantia ja tiedon tarjontaa. 

 

Terveysturvallisuus 

Terveysturvallisuuden ylläpitämisellä tarkoitetaan väestömme terveyttä uhkaavien fysikaalisten, 

kemiallisten ja biologisten vaaratekijöiden ehkäisyä, tunnistamista ja torjuntaa. Esimerkkejä 



 

             

tällaisista vaaratekijöistä ovat ympäristön saastuminen, säteily ja erilaiset tartuntatautiepidemiat. 

Ilman riittävää varautumista ne saattavat aiheuttaa yhteiskunnassamme laajaakin tuhoa. 

 

Terveysturvallinen matkailu 

Koronapandemian myötä terveysturvallisuuden merkitys kuluttajan kohdevalinnassa on noussut 

suurempaan rooliin.  Avoin ja läpinäkyvä viestintä omista terveysturvallisuutta edistävistä 

toimistamme on yksi keino, jolla yhdessä elvytämme matkailualaa.   

 

3. Matkailualueen kuvaus  

Koillismaalla sijaitsevan Taivalkosken vetovoima perustuu hyvin vahvasti luontoon ja sen ympärille 

rakennettuihin matkailutuotteisiin ja palveluihin. Taivalkoski on tuhansien tarinoiden pitäjä ja se 

tunnetaan kirjailija Kalle Päätalon synnyinseutuna, ja Taivalkosken Jokijärvellä sijaitseva Päätalon 

lapsuudenkoti Kallioniemi toimii nykyisin museona.  

 

Matkailun infrastruktuuri perustuu pääosin haja-asutusalueen rakenteisiin. Palveluita käyttävät 

niin matkailijat kuin asukkaatkin. Kunnalle on tärkeää myös turvallisuusimagon kehittäminen 

(file:///C:/Users/piivari/Downloads/Taivalkosken-kuntastrategia-valtuuston-paatoksella-

18.12.2017-%C2%A7-79-hyvaksytty.pdf)  

 

3.1 Alueen rajaus  

Matkailualueen turvallisuussuunnitelma koskee Taivalkoskea ja sen kyliä. Matkailutoimintaa on 

laajalla alueella ja matkailutoimijoita on monipuolisesti mukana suunnitelman laatimisessa ja 

toteuttamisessa. 

file:///C:/Users/piivari/Downloads/Taivalkosken-kuntastrategia-valtuuston-paatoksella-18.12.2017-Â§-79-hyvaksytty.pdf
file:///C:/Users/piivari/Downloads/Taivalkosken-kuntastrategia-valtuuston-paatoksella-18.12.2017-Â§-79-hyvaksytty.pdf


 

             

 

Taivalkosken saavutettavuus ja sijainti (lähde: https://www.visittaivalkoski.fi/alueinfo/)  

 

3.2 Alueen matkailuelinkeinon kannanotot turvallisuudesta 

Turvallisuus nähdään alueella osana vastuullista toimintaa, johon liittyvät sosiaalinen, 

taloudellinen ja ekologinen kestävyys. Hyvinvoiva ja puhdas luonto on Taivalkoskelle tärkeä 

toimintaympäristö. Taivalkosken matkailuelinkeino on sitoutunut Visit Finlandin kestävän 

matkailun periaatteisiin ja lähtenyt mukaan Sustainable Travel Finland-ohjelmaan.  

 

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen vastuullisuustyön pohjaksi on laadittu kestävän matkailun 

suunnitelma. Suunnitelman mukaan taivalkoskelaiset matkailuyritykset pystyvät tarjoamaan 

turvallisia, kestäviä ja kilpailukykyisiä matkailutuotteita erilaisille asiakkaille ja vastaamaan siten 

muuttuvan matkailun tarpeisiin. Elinkeino haluaa huolehtia paikallisten asukkaiden, 

henkilökunnan ja vieraiden turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten 

noudattamisesta. Palveluita ja tuotteita kehitetään laatu edellä, millä luodaan edellytyksiä oman 

toiminnan jatkuvuudelle. Matkailijalle laadituissa ohjeissa (etiketissä) pyydetään matkailijaa 

huomioimaan turvallisuusasiat.  

 https://www.visittaivalkoski.fi/wp-content/uploads/2021/12/Taivalkosken-kestavan-matkailun-

suunnitelma-2021.pdf  

 

https://www.visittaivalkoski.fi/alueinfo/
https://www.visittaivalkoski.fi/wp-content/uploads/2021/12/Taivalkosken-kestavan-matkailun-suunnitelma-2021.pdf
https://www.visittaivalkoski.fi/wp-content/uploads/2021/12/Taivalkosken-kestavan-matkailun-suunnitelma-2021.pdf


 

             

3.3 Aluekuvaus turvallisuuden näkökulmasta 

Alueella on monia matkailullisia vahvuuksia, joista tärkeimmät ovat erämaaluonto, palvelut ja 

hyvä saavutettavuus. Jokilaaksot, kosket, vaarat ja järvet sekä kylät ovat vetovoimaisia kohteita 

kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille. Logistiikan kannalta keskeisiä ovat Kuusamon ja 

Oulun lentokentät sekä maantieverkostosta esimerkiksi Oulusta tai Kuusamon suunnasta tie nro 

20.  Pohjoiseen Posion suuntaan vie myös maisemiltaan upea tie. Lisäksi on käytettävissä 

junayhteys Helsingistä Ouluun, Rovaniemelle ja Kajaaniin sekä bussiyhteys arkipäivisin ja 

viikonloppuisin Oulusta tai Kuusamosta Taivalkoskelle. 

 

Taivalkosken matkailuyhdistyksen tarkoituksena on edistää Taivalkosken matkailualueella 

toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätä alueen kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja 

tunnettuutta matkailualueena sekä valvoa alueen matkailuyritysten ja kiinteistönomistajien 

yhteisiä etuja. 

 

Maaliskuussa 2021 hyväksyttiin Taivalkoskelle lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuoteen 

2025. Suunnitelmalla on yhtymäkohtia myös turvallisuusasioihin. https://www.taivalkoski.fi/wp-

content/uploads/2021/05/Lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-vuoteen-2025.pdf  

Koillismaan kunnat ovat tehneet yhteisesti koordinoitua liikenneturvallisuustyötä vuodesta 2006 

alkaen. 

 

Matkailuelinkeinon jatkuvuuden turvaamiseksi alueellinen matkailuturvallisuussuunnitelma 

vahvistaa verkostoitumista ja yhteistyötä ja sitä kautta alueellista turvallisuuskulttuuria sekä 

turvallisuuden arvoketjua.  

 

Alueen työpajoissa ja ennakkokyselyissä on tunnistettu turvallisuustyön vahvuuksia ja 

kehittämistarpeita. Niillä voidaan suunnata vuosittaista toimenpideluetteloa konkreettisista 

kehittämistehtävistä.    

 

TUNNISTETUT VAHVUUDET TUNNISTETUT KEHITTYSTARPEET 

Turvallisuus mainittu vahvuustekijänä Alihankintaketjun turvallisuustason varmistaminen 

Kehittämisen halu ja motivaatio Viranomaispalveluiden saavutettavuus 

Turvallisuustietoisuus on kasvanut Viranomaisten osallistuminen turvallisuustyöhön 

Vahva kokemus matkailutoimialasta Turvallisuuden saaminen osaksi yrityksen laatua 

Vapaaehtoinen pelastustoiminta ja järjestötyö Osaavan työvoiman varmistaminen 

Kokemus pandemiaturvallisuuden 
merkityksestä 

Turvallisuuden jalkauttaminen yrityksissä 

Yrityksillä hyviä käytänteitä ja esimerkkejä Yhteisen viestinnän kehittäminen 

 Pandemiaturvallisuuden vakiinnuttaminen 

 Verkostoveturin löytäminen 

https://www.taivalkoski.fi/wp-content/uploads/2021/05/Lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-vuoteen-2025.pdf
https://www.taivalkoski.fi/wp-content/uploads/2021/05/Lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-vuoteen-2025.pdf


 

             

 Tieto- ja viestiliikenteen varmistaminen 

 

3.4 Turvallisuusverkoston kuvaus 

Seuraavassa kuvassa on hahmoteltu turvallisuusverkostoa kolmella tasolla alueellisen toiminnan 

ja vastuun mukaisesti. Sisimmässä ympyrässä on alueellinen turvallisuustyöryhmä, joka toimii 

alueen turvallisuusverkoston veturina ja vastaa vuosikellon mukaisista toimenpiteistä. 

Turvallisuusverkoston veturina voi toimia esimerkiksi matkailuorganisaatio.  

 

Seuraavalla kehällä on kuvattu alueen ja kunnan toimijat, jotka liittyvät matkailuun. Vastuualueena 

on oman organisaation ja alueen turvallisuudesta huolehtiminen päivittäistoiminnassa sekä 

verkoston vuosikellon mukaiseen toimintaan osallistuminen aktiivisesti. 

 

Uloimmalla ympyrällä on maakunnalliset/kansalliset turvallisuusverkoston jäsenet, joiden tehtävä 

on mm. luoda resursseja, toteuttaa kansallisia ja alueellisia strategioita, tarjota tietoa alueelle sekä 

osallistua alueelliseen toimintaan oman vastuualueensa mukaisesti 

 

 

ALUEELLISEN MATKAILUTURVALLISUUSVERKOSTON MUODOSTAMINEN  

     
Rakenne Poliisi, pelastus, PV, 

raja, metsähallitus, AVI, 
TUKES 

Caruna, Destia, EVO ELY-keskus, tiepalvelu, 
Kuusamon ja Oulun 
lentoasemat, seurakunta 

Teleoperaattorit, 
matkailuyritykset, 
oppilaitokset 

Veturi Taivalkosken 
Matkailuyhdistys 

Pysyvä henkilö Taivalkosken kunta Naturpolis 

Teema Johtaminen Koulutukset Harjoitukset Dokumentaatio 

Päivittäminen Ennen sesonkia Sesongin jälkeen Poikkeavan häiriön jälkeen Lainsäädännön muuttuessa 

Suunnitelmat Pandemiasuunnitelma  Kriisiviestintäsuunnitelma Alueen riskienhallinta Tapahtumien turvallisuus 

3. sektori VPK, Vapepa, SPR Rikosuhripäivystys  Matkailuyhdistykset 

     

 



 

             

 

 

Turvallisuusverkoston jäsenet, vastuualueet ja yhteystiedot päivitetään tämän suunnitelman liitteessä 5 

olevaan taulukkoon. Verkoston rakenne pyritän esittämään mahdollisimman yhtenäisenä kaikilla niillä 

matkailualueilla (Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi), joille alueellinen turvallisuussuunnitelma laaditaan. 

 

3.5Turvallisuustyöryhmän tavoitteet ja toiminta  

Turvallisuustyöryhmä voi valita keskuudestaan puheenjohtajan. Vaihtoehtoisesti tilaisuudet 

viedään läpi avoimen keskustelun kautta. Taivalkosken matkailuyhdistys on keskeinen toimija 

matkailun turvallisuusverkoston toiminnassa. Taivalkosken matkailun turvalllisuus työryhmän 

ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että matkailuyhdistys koordinoi koko alueelle yhteisen 

turvallisuusharjoituksen marraskuulle. Turvallisuus työryhmän veturina toimii xx. 

 

Työryhmän tehtävät: 

1. Kokoontuu 2 kertaa vuodessa: Toukokuussa ennen kesäsesonkia ja syyskuussa ennen 

talvisesonkia 

2. Esityslista kokoontumisiin liitteenä 1 

3. Koordinoi alueen yhteisen turvallisuuspäivän kerran vuodessa 

4. Koordinoi yhteisen turvallisuusharjoituksen kerran vuodessa 

5. Koordinoi muita yhteisiä koulutuksia ja harjoituksia yhteistyössä verkoston kanssa tarpeen 

mukaan 

 

 



 

             

3.6 Vuosikello 

Matkailualueen vuosikelloon kootaan vuosittaiset turvallisuustapahtumat ja toimenpiteet. 

Sisimmässä ympyrässä on yrittäjän muistilista turvallisuusasioista 

Lisäksi vuosikellossa ilmaistaan turvallisuustyöryhmän kokoontumiset ja toimenpiteet sekä alueen 

yhteiset koulutukset ja tapahtuma. 

 

Turvallisuusverkoston vuosikello.  

 

4. Matkailualueen riskienhallinta 

Alueellisessa riskienhallintaprosessissa rakennetaan riskienhallintajärjestelmä yritystasolta 

aluetasolle saakka. Riskienhallintaprosessissa huomioidaan liiketoiminnan ketjut alueella.  

 

Matkailualueen riskit kartoitetaan yhteisessä teematilaisuudessa, johon kutsutaan mukaan 

viranomaiset, järjestöjen edustajat ja yritykset ja mahdollisesti myös oppilaitosten edustajia. 

Mikäli kattavaa verkostoa ei saada koolle, niin tilaisuus pidetään vähintäänkin 

turvallisuustyöryhmän kesken.  

 

Riskienkartoitus keskittyy alueen yhteisten laajojen riskien tunnistamiseen. Tällaisia ovat 

esimerkiksi suurehko liikenneonnettomuus, pandemiariskit, juomaveden saastuminen, 

ilmastolliset ääri-ilmiöt (tuulet, tulvat) ja energiajakelun häiriöt. 

 

Kunnan turvallisuussuunnitelmassa tunnistetut riskit voivat toimia pohjana matkailualueen riskien 

tunnistamisessa. Myös yritysten kartoittamat riskit otetaan huomioon. Tunnistettujen riskien 

ennaltaehkäisemiseksi laaditaan suunnitelma, jota päivitetään säännöllisin väliajoin. 



 

             

 

4.1 Alueelliset riskit ja niiden hallintakehikko 

Alueelliset riskit on tunnistettu Rukalla (3.5.2022) sekä Syötteellä (4.5.2022) pidetyissä työpajoissa 

ja yhteisessä aluetyöpajassa Kuusamon Oivangissa 10.5.2022. Lisäksi taulukkoon on täydennetty 

riskikuvaukset, joita esiintyy muiden matkailualueiden turvallisuussuunnitelmissa.  

 

Turvallisuustyöryhmä käy läpi kaksi kertaa vuodessa alueellisia riskejä tapaamisissaan. Havaitut 

riskit listataan taulukkoon, jonka jälkeen päätetään toimenpiteistä mitä turvallisuustyöryhmä voi 

asialle tehdä. Lisäksi sovitaan myös toimenpiteiden vastuuhenkilöistä tai organisaatiosta sekä 

aikataulusta. 

 

Turvallisuustyöryhmän jäsenet tuovat tilaisuuteen omat havaintonsa ja tilastonsa, jonka lisäksi 

riskejä voidaan kartoittaa esimerkiksi asiakaspalautteista. 

 

RISKIT VAKAVUU
S 

TODENNÄ-
KÖISYYS 

HALLINTATAPA VASTUU 

Tietoliikenneongelmat Lievä-
vakava 

Todennäköinen Varavoimalähteet 
Varausjärjestelmien 

Yritys, kunta 

Myrskyt Lievä-
vakava 

Todennäköinen Pelastussuunnitelmassa 
huomioitava (esim. mökkien, 
majoitusten sijoittelu) 

Yritys, matkailualue, kunta 

Toimitusjohtajahuijaukset Vakava Mahdollinen Laskujen hyväksyntäketju ja 
koulutus 

Yritys 

Kriisipalveluiden 
puuttuminen 

Vakava Mahdollinen Työterveyshuolto Yrityksen sopimus työterveyshuollon 
kanssa, SPR 

Rikos Lievä-
vakava 

Todennäköinen Informointi, valvonta Yritys, poliisi 

Väkivalta Vakava  Mahdollinen Koulutus  Yritys, poliisi 

Pandemia Vakava Todennäköinen Suunnitelma Matkailualue, yritys 

Tapaturma Vakava Mahdollinen  EA-osaaminen Yritys, työterveyshuolto 

Sairauskohtaus Vakava  Mahdollinen EA-osaaminen Yritys, SPR 

Sairastuminen Lievä-
vakava 

Todennäköinen EA-osaaminen Yritys, työterveyshuolto 

Henkilökunnan uupumus Vakava Mahdollinen  Työjärjestelyt, 
ennaltaehkäisy 

Yritys 

Yksipuoliset 
asiakasriippuvuudet 

Vakava Mahdollinen  Markkinoiden 
laajentaminen, 
monipuolistaminen 

Yritys ja sen arvoketju 

Avainhenkilöriski Vakava Mahdollinen Varahenkilöjärjestelyt Yritys 

Ammattitaitoisen hlöstön 
saatavuus 

Lievä-
Vakava 

Todennäköinen Alueellinen koulutus, 
markkinointi 

Matkailualue, seutukunta 

Kyberuhkat Vakava  Mahdollinen  Tietoliikenteen suojaukset, 
koulutus, esimerkkien 
käyttäminen 

Yritys-viestintävirasto 

Logistiikka-
toimittajahäiriöt 

Vakava Todennäköinen Jakeluketjun vaihtoehtojen 
suunnittelu 

Arvoketjun yritykset 

Suhdannevaihtelu Lievä Todennäköinen Taloudellinen analyysi Yritys 

Kustannushallintaongelm
at 

Lievä Todennäköinen Taloudellinen analyysi Yritys 

Mainehaitta/-kriisi Vakava Mahdollinen  Viestinnän seuraaminen, 
valmius reagoida 
viestinnällisesti 

Yritys/matkailualue 

Tulipalo Vakava Mahdollinen  Koulutus, harjoittelu Yritys 

Puutteellinen perehdytys Vakava Mahdollinen  Koulutus Yritys 

Kulttuurierot 
vaatimuksissa 

Lievä Todennäköinen Omat sopimuspohjat, 
yhteisesti sovittu alueella 

 



 

             

Pelastustoiminnan 
resurssit 

Vakava Todennäköinen Vapepan käyttö Pelastuslaitos 

Vesikriisi Vakava  Mahdollinen Raakaveden jakelupaikkojen 
tunnistaminen 

Kunta/kaupunki/vesiosuuskunta ja -yhtiö 

Liikenneonnettomuus Lievä-
vakava 

Todennäköinen Varautuminen EA-
osaamisella, ohjeistamisella 
ja viestinnällä 

Asiakas, yritys, liikennöitsijä 

Lentoliikenneonnettomuu
s 

Vakava Mahdollinen  Viestinnän vastuut  Kaupunki, viranomaiset, 
matkailuyhdistys 

Energiajakelu häiriöt  Todennäköinen Viestintä, tiedot 
varajärjestelmistä 

Ohjeistavat viranomaiset 

ALUEEN RSKIT 
(aluetyöpaja 10.5.) 

    

     

Koronatestausten sijainnit 
ja järjestelyt 

  Pandemiaturvallisuussuunnit
elma 

Terveysviranomaiset 

Nato-ratkaisu   Turvallisuusmielikuvat, 
vetovoimaisuus 

Kansallinen viestintä  

Vesikriisi   Viestintä, tiedot 
varajärjestelmistä 

Ohjeistavat viranomaiset  

Terrori-isku   Viestintä, kriisiviestintä Viranomaiset, matkailualueen 
varautuminen 

Tulva   Maankäyttö/kaavoitus/tulvas
uojelusuunnitelma 

Kunta/kaupunki 

Myrsky   Rakenteet Yrityksen varautuminen / 
olosuhdeseuranta 

Lämpötilaerot   Olosuhdetuntemus Viestintä olosuhteista 

Sähkönsaanti   Varavoimakone/omat 
voimanlähteet 
(aurinkopaneeli/akku) 

Kunta/kaupunki/sähköyhtiö 

Veden saanti   Veden kunnallinen jakelu Kunta/kaupunki/vesihuoltolaitokset/osuu
skunnat 

Kyberriski   Toipumissuunnitelma ICT-
häiriöihin 

Yrityksen varautuminen/ICT-hallinta 

Pandemia   Pandemiaturvallisuuden 
suunnitelma (hyvät mallit 
olemassa) 
Koronaranneke 
 
Yhteinen kriisiviestinnän 
mekanismi (myös 
riskienhallinnan menetelmä) 

 

     

 

5. Viestintä ja kriisiviestintä 

Alueen yhteisestä turvallisuusviestinnästä sekä tilaisuuksien ja turvallisuustyöryhmän kokoon 

kutsumisesta vastaa xxx 

- Turvallisuussuunnitelman julkaistaan myös kuntien verkkosivuilla 

- Turvallisuustyöryhmä ja alueen yritykset päättävät miten turvallisuustyötä hyödynnetään 

alueen markkinoinnissa 

- Viranomaiset viestivät omaan toimenkuvaansa liittyvistä asioista 

 

5.1 Kriisiviestintäsuunnitelma 

Viestinnällä on ratkaiseva merkitys kriisin tai muun poikkeustilanteen hallinnassa. Kriisitilanteessa 

tietoa tarvitsevat asiakkaat (matkailijat), viranomaiset, alueen henkilökunta sekä paikalliset 

asukkaat (kunta). Viestinnällä ennaltaehkäistään lisävahinkojen syntymistä, ennaltaehkäistään 



 

             

tiedotusvälineiden aiheuttamaa viestintäpainetta sekä nopeutetaan poikkeustilanteen 

palautumista mahdollisimman normaaliksi.  

 

Kriisitilanteessa matkailualueen sisäinen ja ulkoinen viestintä toteutetaan ennalta sovitulla tavalla 

ja viestintää harjoitellaan säännöllisesti. 

Yrityksessä 

1. Sovitaan kriisiviestinnästä vastaava henkilö sekä varahenkilö (kriisin sattuessa kyseinen 

henkilö tai hänen varahenkilönsä vastaa viestinnästä):  

- Yrityksen sisällä henkilökunnalle 

- Yrityksen ulkopuolelle asiakkaille, alihankintaketjulle, viranomaisille sekä muille 

asianomaisille 

Kun kriisissä on tukeuduttu viranomaisen apuun, on myös tiedostusvastuu viranomaisella 

viranomaisen vastuulla olevasta toiminnasta. Yrityksen kriisiviestintävastaavan kannattaa 

kuitenkin valmistautua vastaamaan medialle yritystä koskeviin kysymyksiin. 

 

Kriisin jälkeen yrityksessä järjestetään henkilökunnalle ja mahdollisesti muille jälkipuinti  

 

5.2 Aluetason viestintä 

Media ja yhteistyökumppanit ovat kiinnostuneet kriisitilanteista matkailualueella, joten on tärkeää 

että: 

- Tarpeellinen viesti kulkee alihankintaketjussa 

- Vain asianosaiset sovitut henkilöt kommentoivat tilannetta medialle 

- Muiden asioista ei kommentoida! 

5.3 Viranomaisten viestintä 

- Kriisitilanteen johdossa oleva viranomainen (poliisi, pelastuslaitos/hyvinvointialue, 

terveysvalvonta) vastaa tiedottamisesta alueen toimijoille sekä medialle 

- Viranomainen kertoo tilanteen kannalta olennaisimman eikä ota kantaa esimerkiksi 

yrityksen asioihin 



 

             

 

 

Alueellisen kriisiviestinnän prosessi (ohjeellinen kaavio)  

 

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMAN MUISTILISTA 

Tehtävä Milloin tehty? Kuka vastaa? Muuta asiaan liittyvää 

muistettavaa 

Kriisiviestintäsuunnitelman ja ohjeen 

laatiminen 
   

Kriisiviestintäsuunnitelman ja ohjeen päivitys    

Näkyvyys, selailuoikeudet ja ajantasaisuus 

intrassa 
   

Suunnitelma ja ohje manuaalisessa 

turvakansiossa 
   

Suunnitelma ja ohje yrityksen 

perehdytyskansiossa 
   

Kriisiviestintäkortin monistaminen kaikille 

työntekijöille 
   



 

             

Kriisiviestintäkortin täyttämisen ja käytön 

ohjeistus 
   

Suunnitelman, ohjeen ja kortin kieliversioiden 

laatiminen 
   

Mahdollisen tiedotustilaisuuden paikan ja 

välineistön selvittäminen 
   

Mahdollisen tiedotuksen/viestintätilaisuuden 

käännöspalveluista sopiminen 
   

Kriisiviestinnän harjoitusten suunnittelu    

Suunnitelman läpikäynti 

terveystarkastajan/paloviranomaisen kanssa 
   

Suunnitelman läpikäynti tärkeimpien pää- ja 

alihankkijoiden kanssa 
   

Matkailijoiden ajantasaisten yhteystietojen 

hallinta 
   

Verkoston yhteystietojen ylläpitäminen    

Varautuminen puhelinten tukkeutumiseen 

(kolme prepaidliittymää) 
   

 

 

 

5.4 Turvallisuussuunnitelman painopisteet 

Suunnitelmassa kuvataan painopisteet ja toimenpiteet, joihin kohdennetaan yhteisiä voimavaroja ja 

edunvalvontaa tulevien vuosien (tai muun sovitun aikaperiodin) kuluessa. 

TEEMA VASTUUTAHO TOTEUTUSAIKATAULU 
EA-koulutukset SPR  

Pelastusharjoitukset Oulu-Koillismaa PELA  

Yhteiset pandemiaturvallisuuskäytänteet Sosiaali – ja terveyslautakunta, 
yritykset,  

 

Reitistöjen kunto Maanomistajat, yritykset  

Reitistöillä tapahtuvat poikkeamat ja niistä 
viestintä 

Maanomistajat, yritykset  

Kriisiviestinnän käytänteistä sopiminen Matkailuyhdistys, yritykset  

Liikenneturvallisuusratkaisut Liikenneturva, kunta  

Sopimusriskien hallinta yhteisesti Yritykset,matkailuyhdistys  

Osaavan työvoiman saaminen alueelle Kunta, aluemarkkinointi, 
yritykset 

 

Kyläturvallisuus Kunta  

   

   

 

  



 

             

 

 

Liitteet 

1. Turvallisuustyöryhmän kokouksen esityslista 

2. Alueperehdytysmateriaali turvallisuuteen 

3. Harjoitusten kortteja yrityksille 

4. Harjoituksen valmistelun ohje 

5. Pandemiaturvallisuus 

6. Verkoston yhteyslinkkejä  



 

             

Liite 1 

Turvallisuustyöryhmän kokouksen esityslista 

Aika: 

Paikka: 

Paikalla: 

Ohjelma 

1§ Kokouksen avaus 

2§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

3§ Edellisen kokouspöytäkirjan läpikäynti ja toteutuneiden toimenpiteiden läpikäynti 

4§ Tilannekuvan luominen 

- Poliisi (mennyt sesonki oman toimialan näkökulmasta + lainsäädäntö päivitys) 

- Pelastuslaitos (sama kuin edellinen) 

- Terveyskeskus / Ensihoito (sama kuin edellinen) 

- Terveystarkastaja (sama kuin edellinen) 

- Yritysten näkökulmat (läheltäpiti -tilanteet, havaitut riskit ym.) 

5§ Turvallisuussuunnitelman päivittäminen kohdat: 

- Matkailualueen kuvaus turvallisuuden näkökulmasta 

- Verkostoympyrä ja yhteystiedot 

- Matkailualueen riskienhallinta 

6§ Seuraavien toimenpiteiden ajankohtien sopiminen 

- Kaikille avoin turvallisuuspäivä (aihe, esiintyjät, aika, paikka, tarjoilut) 

- Koulutukset (mikä koulutus, kuka järjestelyvastuussa, missä pidetään, miten tarjoilut, tarvitaanko 

esimerkiksi maalihenkilöitä, ym.) 

- Harjoitukset (mikä harjoitus, kuka järjestelyvastuussa, missä pidetään, miten tarjoilut, tarvitaanko 

esimerkiksi maalihenkilöitä, ym.) 

7§ Muut esille nousevat asiat 

8§ Seuraavan tapaamisen ajankohdan ja paikan sopiminen 

- Turvallisuustyöryhmän kokous (aika, paikka, tarjoilut) 

9§ Kokouksen päättäminen 



 

             

      Liite 2 

Esimerkkejä perehdytyslomakkeista 

 

  



 

             

  



 

             

 

Liite 3 

Harjoituskortit 

Harjoituskortit tukevat alueellisten ja yrityskohtaisten harjoitusten järjestämistä 

 

 



 

             

 

 



 

             

 

 

 



 

             

 

 

 

 



 

             

 

 

  



 

             

Liite 4 

Yhteisen harjoituksen valmistelu 

- Tarve 

- Suunnitelma 

- Harjoitusturvallisuus 

- Kohderyhmä (henkilökunta, yhteistyö muiden yritysten kanssa jne) 

- Tavoitteet 

- Selkeys 

- Lainsäädäntöjen velvoitteet  

- Harjoitusviestintä 

- Roolit (kouluttajat, tarkkailu, tuki) 

- Koulutustilaisuus (Pelastussuunnitelma, kuluttajaturv. suunnitelman läpikäynti, ohjeistukset, 

turvatekniikka) 

- Harjoituksen rytmitys 

HARJOITUKSEN AIKAINEN TOIMINTA 

- Pienet päivittäisharjoitukset 

- Hätäilmoituksen tekeminen 

- Turvallisuuskävely 

- Alkusammutusharjoitus 

- Hätäensiapuharjoitus 

- Riskienkartoitustyöpaja 

- Turvallisuusrastiharjoitus 

- Rakennuksesta ja tilasta poistuminen 

HARJOITUKSEN ARVIOINTI JA SEURANTA 

KUVAAMINEN JA MUU DOKUMENTOINTI 

HARJOITUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PURKU 

HARJOITUSMUISTION LAATIMINEN 

HARJOITUSKORTIT 

Kriisiviestintä 

- Ensisijainen tiedotusvastuu aina viranomaisilla (koordinoi ja vastaa päätiedottamisesta). 

- Yritysten varautuu osaltaan kriisiviestintään medialle sekä omalle henkilökunnalle, 

naapuriyrityksille ja sopimuskumppaneille. 

- Matkailuyhdistyksen rooli on keskeinen ja tukee yrityksen toimintaa kriisissä 

- Kielitaito 

- Kriisiryhmät, psykososiaalinen tuki 

Keskeisiä havaintoja harjoituksista 

- Vuosikello, jossa sovitaan mitä harjoituksia ja milloin 

- Pieniä yrityskohtaisia koulutuksia ja harjoituksia tarvitaan (esim. turvakävely) 

- Yhteisiä malleja kriisiviestinnästä ja esimerkkejä 

- Matkailuyhdistyksen rooli turvallisuusasioissa 

- Säännölliset koulutukset (ennen sesonkia ja sesongin jälkeen) 

- EA-osaaminen, EA-varusteet ja pelastus- ja sammutustoimen omatoiminen kehittäminen yrityksissä 

  



 

             

 

Liite 5 

Erillinen pandemiaturvallisuussuunnitelma  



 

             

Liite 6 

Turvallisuusverkoston jäsenet, vastuualueet ja yhteystiedot 

Turvallisuustyöryhmän yhteystiedot taulukko on luonnos. Taulukkoa päivitetään verkoston 

kokouksissa tarpeen mukaan. Taulukosta tulee käydä ilmi, kuka on verkoston koollekutsuja, sekä 

koordinoiva henkilö. 

 

Organisaatio/toimija Vastuualue/tehtävä Kontaktihenkilö ja yhteystiedot 

Laatu ja turvallisuus työryhmä   

Taivalkosken Matkailuyhdistys ry  Henkilö x  

Naturpolis Oy Taivalkosken 

matkailukoordinaattori 

Merja Luukkonen 

merja.luukkonen@naturpolis.fi 

0406276901 

Taivalkosken matkailuyhdistys 

ry hallitus 

  

Yritys x  Henkilö x 

Yritys x  Henkilö x 

Yritys x  Henkilö x 

Yritys x  Henkilö x 

Yritys x  Henkilö x 

Taivalkosken kaupunki  Henkilö x 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 

Taivalkosken paloasema 

 Henkilö x 

Alueen turvallisuusverkosto 

(keskiympyrä) 

  

Taivalkosken terveyskeskus Johtava lääkäri Henkilö x  

Metsähallitus Taivalkoski  Henkilö x 

TUKES  Henkilö x 

kirjaamo@tukes.fi www.tukes.fi 

SPR Taivalkosken osasto  Henkilö x 

Rikosuhripäivystys Oulun seudun 

palvelup. 

Toiminnanohjaaja pohjoissuomi@riku.fi 

Vapepa  Henkilö x 

   

Pohjois-Pohjanmaan verkosto   

Pohjois-Pohjanmaan liitto  Henkilö x 

Oulun hätäkeskus  https://112.fi/yhteystiedot   

Pohjois-Suomi AVI  kirjaamo.pohjois@avi.fi  

vaihde 029 5017500 

Taivalkosken kunta Eläinlääkäri Henkilö x 

mailto:merja.luukkonen@naturpolis.fi
mailto:kirjaamo@tukes.fi
http://www.tukes.fi/
mailto:pohjoissuomi@riku.fi
https://112.fi/yhteystiedot
https://www.google.fi/search?q=pohjois-pohjanmaan+avi&sxsrf=ALiCzsYvMx2wbvOrN4-qidUpQWzK9lF8Vw%3A1669119652961&source=hp&ei=pL58Y_aUOMb3qwGHyYboAg&iflsig=AJiK0e8AAAAAY3zMtGUcQqRWfUvEr5IiTfon180VZVXf&ved=0ahUKEwj29v-f48H7AhXG-yoKHYekAS0Q4dUDCAg&uact=5&oq=pohjois-pohjanmaan+avi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgAEIAEEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATOgQIIxAnOgoILhDHARCvARBDOgcILhDUAhBDOgQIABBDOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6BAguEEM6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOggIABCABBCxAzoECAAQAzoFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBENEDOggILhCABBDUAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6DgguEMcBENEDEIAEEMsBOggILhCABBDLAToLCC4QgAQQ1AIQywE6CAgAEIAEEMsBOg4ILhCABBDHARDRAxDLAToLCC4Q1AIQgAQQywE6DgguEIAEEMcBEK8BEMsBOgYIABAWEB46CQgAEIAEEA0QEzoICAAQHhANEBNQAFjzHGCdIWgAcAB4AIABVogB6AySAQIyMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz


 

             

Finavia / Kuusamo Lentoaseman päällikkö 

 
Sari Päivärinta  
p. 020 708 8801   

 

Finavia / Oulu Lentoaseman päällikkö Henkilö x 

Rikosuhripäivystys Oulun seudun 

palvelup 

Toiminnanohjaaja Henkilö x 

pohjoissuomi@riku.fi 

Taivalkosken matkailuyritysten 

turvallisuusvastaavat 
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