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Esipuhe
Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmää rakentava koulutus, verkosto ja ennakointihanke pilotoi
Sallan ja Saariselän alueella toimenpiteitä, jotka tähtäävät matkailuelinkeinon jatkuvuuden varmistamiseen ja kestävään yritystoimintaan. Ennakointi kuuluu olennaisena lähestymistapana ja menetelmänä turvallisuuden kehittämiseen. Riskienhallinnassa ennakointi on rakenteellisesti mukana
riskien kartoitusprosessissa. Tällaisen kapean katsantokulman sijasta ennakointi voi olla myös
toimintamalli, joka tukee matkailun turvallisuusverkoston eri osapuolten laaja-alaista turvallisuustyötä.
Hanke asetti tavoitteen, jonka mukaan matkailualueille ja matkailukeskuksiin luodaan aluelähtöinen
ennakoinnin toimintamalli. Toimintamallin tarkoituksena on palvella alueella toimivia yrityksiä kestävän liiketoiminnan kehittämisessä mutta myös yritysten lähiverkostoa, joka muodostuu viranomaisista, järjestöistä ja kuntien sekä oppilaitosten edustajista. Matkailualueen lisäksi ennakointi
tapahtuu myös maakuntatasolla sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhdistää matkailun turvallisuuden ennakoinnin kansallisesti koordinoimaansa matkailun ennakoinnin verkostoon.
Malli on kehitetty ESR – rahoitteisessa Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – koulutus, verkosto
ja ennakointi – hankkeessa. Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmän soveltaminen maakunnan
alueella antaa kokemuksia myös ennakoinnin kehittämisessä. Malli on joustava ja sitä muokataan
näiden kokemusten perusteella. Olen kiitollinen ennakointimalliin liittyvästä palautteesta ja jalostamisesityksistä.
Pekka Iivari
kehityspäällikkö
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
pekka.iivari@ramk.fi
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1. Turvallisuuden ennakoinnin malli
Ennakointi sisältyy Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmään menetelmänä joka edistää elinkeinon
ja yrityksen (organisaation) kestävää toimintaa sekä jatkuvuutta. Riskienhallintaan johtava riskien
kartoitusprosessi on samalla ennakointia. Ennakointi on siis sisäänrakennettuna mukana riskienhallinnan määritelmässä, mutta Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmässä ennakointi nostetaan
tiedelähtöiseksi menetelmäksi, joka kuitenkin tukee konkreettisesti yritystä ja matkailuelinkeinoa.
Oheisessa asiakirjassa luonnehditaan yleisellä tasolla matkailun turvallisuuden ennakoinnin sisältöjä ja metodeja. Asiakirja palvelee keskustelupohjana edetessämme konkreettisiin käytänteisiin.
Tavoitteena on esittää erityisesti mikro- ja PK-yrityksille sekä matkailukeskuksille sovellettava ennakoinnin toimintamalli. Toimintamallin luomisessa on kuultu Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmän kehittämisessä mukana olevia organisaatioita, yrityksiä, järjestöjä ja viranomaisia. Ennakoinnin mallia testataan ja hiotaan Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmähankkeeseen kuuluvilla matkailualueilla. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti koordinoi ja linkittää turvallisuuden ennakointityön kansalliseen ennakointiverkostoon matkailun yleisen ennakoinnin tueksi.

2. Yleistä ennakoinnista
2.1 Ennakointi osana päivittäistä liiketoimintaa
Ennakoinnilla kartoitetaan tulevaisuutta ja valmistaudutaan erilaisiin tulevaisuuksiin. Ennakointi ei
ole ennustamista ja ennusteiden laadintaa, vaan tulevaisuuden kehityssuuntien arviointia, niihin
varautumista ja haluttuun tulevaisuuteen johtavan kehityspolun valintaa. Valtioneuvoston ennakointiverkosto määrittelee ennakoinnin seuraavasti: ”Ennakoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä,
osallistavaa prosessia, jossa kerätään tietoa, arvioidaan ja analysoidaan sitä ja laaditaan visioita
keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta. Tulevaisuuden ennakoinnilla pyritään parantamaan
tulevaisuuteen vaikuttavien päätösten tietopohjaa”.
Tekesin (www.tekes.fi) mukaan ennakointi, muutosten analysointi ja strateginen ketteryys korostuvat nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ennakointi tunnistaa elinkeinoelämän, tieteen ja teknologian sekä yhteiskunnan muutosvoimia sekä uusia luo perustaa innovaatioympäristössä tapahtuvalle
strategiatyölle. Ennakointi avaa keskusteluun usein yllättäviäkin näkökulmia sekä tulevia mahdollisuuksia (myös uhkia ja haasteita), jotka voivat muutoin jäädä pimentoon. Yritystasolla ennakointi
yhtenäistää ja systematisoi yrityksen tiedonhallinnan ja tiedon hyödyntämisen käytäntöjä kehittäen
yrityksen omaa oppimista toimintaympäristön hallinnassa. Ennakointi valmentaa organisaation
herkkyyttä tunnistaa toimintaympäristön muutoksia.

3

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Eräitä näkökohtia ennakointiin:
Tulevaisuus ei ole ennustettavissa eikä ennalta määrätty
- Ennakointi on aktiivista ja osallistavaa tulevaisuuden tekemistä
- Haluttu tulevaisuus pitää määritellä
- Tulevaisuus tehdään itse, tulee siis ryhtyä käytännön toimiin
- Ennakoinnissa voidaan vaikuttaa kehityspolkuun, jotta päästään paremmin haluttuun tavoitteeseen
- Ennakoinnilla pitää varautua useisiin eri tulevaisuusvaihtoehtoihin
Tehdään tulevaisuutta
- Tunnistetaan megatrendit
- Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen teoillamme ja valinnoillamme eli päätöksillämme
- Arvokeskustelulle on tilaa ja sitä pitää käydä omassa yksikössä ja lähiverkostossa
Ennakointi perustuu järjestelmällisesti kerättyyn laaja-alaiseen/ajankohtaiseen tietoon
- Ei ole tulevaisuuden ennustamista kristallipallosta
- Poikkitieteellinen, jatkuva prosessi
- Jäsennettyä tiedon hankintaa kuten tieteen tekeminen
- Ennakoinnissa käytetään monia erilaisia menetelmiä
Verkostojen merkitys korostuu ennakoinnissa
- Verkostoituminen, osallistaminen, megatrendien ja heikkojen signaalien tunnistaminen
- Tiedon jakaminen
- Tuloksena yhteinen tavoitetila
Oleellista on ennakoinnin tulosten käytännön hyödyntäminen
- Osallistuminen ja vaikuttaminen kehityksen kulkuun
- Ennakointi on toimintamallina päivittäisessä liiketoiminnassa
Tulevaisuuden tutkimus ja ennakointi perustuvat laajaan osaajaverkostoon. Suomessa on useita
ennakointiin perehtyneitä laitoksia ja organisaatioita. Kansallinen ennakointiverkosto (KEV) ylläpitää kaikille avoimia verkkosivuja www.foresight.fi, jotta ennakointitieto ja keskustelijat kohtaisivat.
Kansallisen ennakointiverkoston tavoitteena on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet
ja mahdollisuudet aiempaa ripeämmin keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Ennakoinnin
nettisivusto on tarkoitettu yhtä lailla asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille. Ennakointi on noussut osaksi menestyvien yritysten liiketoiminnan
strategioita sekä verkostomaisesti toimivien yksiköiden keskinäistä yhteistoimintaa. Organisaatioissa ja yrityksissä voidaan käyttää omia sisäisiä ennakoinnin resursseja tai vaihtoehtoisesti ennakointipalvelut voidaan hankkia ympärillä olevasta tukiverkostosta. Myös näiden ulkoisten ja sisäisten resurssien yhdistelmiä voidaan käyttää ennakoinnin toteuttamiseksi.

2.2 Käytännön näkökulma
Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) mukaan skenaarioita, trendianalyysejä ja tulevaisuutta luotaavia visioita on laadittu ja laaditaan niin Suomessa kuin maailmassakin runsain mitoin koko ajan.
Ennakointi hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja ennakointi soveltaa tulevaisuuden
tutkimusta käytännön tasolle. Informaatiosta ei ole pulaa. Lähdeaineistoa on liki rajattomasti (MEK
2006). Ennakointi voi olla myös olemassa olevan havaintodatan muodostamaa todennäköistä tulevaisuutta. Pelkästään peruutuspeiliin katsomalla ei kuitenkaan voi nähdä eteenpäin. Täytyy ajaa
myös kaukovaloilla lähivalojen ohella.
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Ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Sen
vuoksi on tärkeää, että ennakointiin osallistuvat myös ne toimijat, jotka tietoa tarvitsevat. Ennakoivalla liiketoimintaotteella tapahtuva yrityksen johtaminen varmistaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden sekä minimoi toimintaympäristön muutoksista johtuvia riskejä ja niiden vaikutuksia. Ennakointi
tuo matkailuyrityksen liiketoimintaan ja strategiaan tulevaisuuspainotteista ajattelua.

Kuva 1. Matkailun ennakointitiedon tarve. Lähde: Niemelä & Ouallen 2009.

2.3 Mitä ennakoinnilla tavoitellaan?
Uusi turvallisuuskäsitys on yksi seitsemästä Adjiedj Bakasin megatrendistä, jotka sävyttävät tulevaisuuden matkailua (MEK 2006, 10). Turvallisuuden perustavanlaatuista asemaa kuvastaa hyvin
se, että vuonna 2004 MEK valitsi keskeisimmiksi matkailun kehitykseen vaikuttaviksi päämuuttujiksi matkailun turvallisuuskokemuksen sekä maailmantalouden kehityksen vakauden. Tämä peruskehikko on säilynyt myös myöhemmissä skenaarioraporteissa (ks. esim. MEK 2006, 18).
Turvallisuuden ennakoinnilla on Suomessa perinteisesti ymmärretty työskentelyolosuhteiden järjestämistä mahdollisimman riskittömiksi (www.työsuojelu.fi). Siinä keskeisinä toimijoina ovat työsuojelupiirit, työpaikat, työterveyshuolto ja henkilöstöjärjestöt. Tavoitteena on ollut turvallisten ja
terveellisten työympäristöjen luominen, minkä katsotaan kohottavan myös työn tuottavuutta. Lainsäädäntö edellyttää työnantajaa ja työntekijää ennaltaehkäisemään onnettomuuksia sekä yhteistyötä työturvallisuuden ylläpitämiseksi sekä sen tehostamiseksi (Työturvallisuuslaki 738/2002).
Työpaikan turvallisuuskulttuuri kertoo toiminnan laadusta ja näin vaikuttaa suoraan työssä viihtyvyyteen sekä yrityksen imagoon.
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Organisaatioiden painopistealueet ennakoinnissa vaihtelevat suuresti. Monien systemaattisten
ennakointitekniikoiden lähtökohta on ollut puolustuksen suunnittelussa; sotilaalliset laitokset käyttävät yhä tällaisia työkaluja uusien uhkien, vastustajien, hätätilanteiden ja strategioiden tutkimisessa. Infrastruktuuria - esimerkiksi patojen, voimaloiden tai liikenneverkkojen rakentamista ja sijoittamista - koskevissa päätöksissä hyödynnetään usein pitkän aikavälin kehityksen arviointia. Tällä
hetkellä vakuutusyhtiöt, maankäytön suunnittelijat ym. tutkivat tarkkaan ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä skenaarioanalyysin tai muiden vastaavien menetelmien avulla. Osa työstä toteutetaan hyvin kapea-alaisesti esimerkiksi ekstrapoloimalla tai mallintamalla yksinkertaisia väestöllisiä
tai taloudellisia trendejä. Monet laitokset toteuttavat kuitenkin kattavampia ja laaja-alaisempia ennakointihankkeita, joissa on mukana useita eri toimijoita ja verkostoja.
Turvallisuusennakointi on luonnollisesti vahvasti esillä myös esimerkiksi ajoneuvoteollisuuden julkaisuissa. Länsi-Suomen poliisijohdon ja Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyönä käynnistettiin vuonna 2004 ennakointipainotteinen Poliisin toimintaympäristö
muutoksessa – hanke. Hankkeessa kehitettiin ennakointiohjelmaa, jonka avulla poliisin ja koko
turvallisuusalan toimintaympäristön kehitystä ja muutosta voidaan seurata. Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan painottaa ennakointia omien toimintayksiköidensä turvallisuussuunnittelussa.
STM julkaisi vuonna 2005 turvallisuussuunnitteluoppaan, joka auttaa toimintayksiköiden johtoa ja
turvallisuushenkilöstöä laatimaan riskien arviointiin perustuvan turvallisuussuunnitelman.
Matkailun turvallisuus on eräs monista teemoista ennakointityön alla. Turvallisuuden ennakointi
lähtee hyvin konkreettisista yrityslähtöisistä tietotarpeista. Matkailuturvallisuuden ennakointitoiminta palvelee sekä tutkimuksen että myös elinkeinon kehittämisen tarpeita. Ennakoinnissa hyödynnetään tällä hetkellä olemassa olevaa tietoa kehitystrendeistä sekä signaaleista joista voi muodostua
ratkaisevia ominaisuuksia tai ilmiöitä tulevaisuudessa. Ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa
strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Sen vuoksi on tärkeää, että ennakointiin osallistuvat myös ne toimijat, jotka tietoa tarvitsevat. Olennaista on, että ennakoinnissa saatetaan yhteen
muutoksen kannalta keskeiset avaintoimijat ja tulevaisuutta koskevat tietolähteet, jotta voidaan
laatia strategisia visioita ja kehittää ennakointiosaamista.
Taulukko 1 Ennakoinnin hyödyt ja ennakoimattomuuden haitat.
ENNAKOINTI EDESAUTTAA
Oikeansuuntaisiin toimenpiteisiin
Hallittuun kehitykseen
Eloonjäämiseen
Resurssien optimointiin
Toimintaympäristövaihtelun sietokykyä
Proaktiivisuuteen

ENNAKOINTIAJATTELUN PUUTE
Voi viedä harhaan
Lisää kriisiytymisen mahdollisuutta
Organisaation alasajo uhkaa
Tuhlaa resursseja
Altistaa poikkeustilanteille
Aiheuttaa reaktiivisuutta

6

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Ennakoinnin tavoitteet tukevat yrityksen strategiaa. Ennakointi antaa yritykselle mahdollisuuden
varautua tulevaisuuden erilaisiin vaihtoehtoihin. Yrityksessä tehtävät päätökset ovat samalla ennakointia, joilla on ratkaiseva merkitys jatkuvuuden kannalta. Mikro- ja PK yritysten näkökulmasta
ennakointi on järkevää järjestää ensisijaisesti matkailukeskustasolla, mikä varmistaa jokseenkin
yhtenäisen käytännön matkailukeskusalueella sekä ennakointitiedon mahdollisimman laajan hyödyntämisen niiden parissa jotka siitä hyötyvät. Jatkuvalla matkailukeskuskohtaisella turvallisuusennakointitoiminnalla pyritään:
-

Alueen yhteisen tulevaisuuden tekemiseen
Alueen yritysten, viranomaisten, kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen sekä
koulutuksen järjestäjien verkostoitumiseen ja yhteistyön lisäämiseen
Aluetta koskevien megatrendien, trendien, heikkojen signaalien ja villien korttien tunnistamiseen
Aluetta ja yrityksiä tulevaisuudessa kohtaavien riskien tunnistamiseen ja näiden pohjalta
sellaisten varautumisstrategioiden laatimiseen, joiden avulla alueen eri toimijat yhteistuumin
voivat vaikuttaa haluttujen tulosten saavuttamiseen
Alueellisen kilpailukyvyn tukemiseen ja kasvun edistämiseen
Ennakointitiedon tuottamiseen päätöksenteon pohjaksi, auttamaan koulutuksen kohdentamista ja vaikuttamaan koulutuksen sisältöön
Elinkeinon jatkuvuuteen ja riskien minimoimiseen

2.4 Ennakoinnin monitasoisuus
Ennakointi tapahtuu organisaatiotasolla joko organisaation (esimerkiksi yrityksen) eri osastoissa tai
organisaatiossa ylimmän johdon ohjauksessa. Osastotasolla tapahtuva ennakointi palvelee yrityksen ja organisaation päämäärää mutta myös osastoille asetettuja erityistavoitteita. Ennakointitoiminta on yritystasolla tehokkainta kun prosessiin osallistuu eri toimintojen kannalta keskeinen johto- ja asiantuntijajoukko sekä tarvittaessa yrityksen strategian näkökulmasta ensisijaiset ulkopuoliset asiantuntijat ja päätöksentekijät. Näitä voivat olla esimerkiksi päähankkijoiden tai alihankkijoiden edustajat sekä tärkeimpien asiakasryhmien ja työntekijäryhmien edustajat. Myös tutkimus- ja
oppilaitosten edustajia kannattaa ottaa mukaan ennakointiin erilaisten organisaatioiden kanssa.
Ennakointi on toimintatapa joka kuuluu jokaiselle työntekijälle organisaatiossa. Työntekijän tieto ja
osaaminen ovat arvokkaita ennakointiprosessissa. Matkailuyrityksen läheltäpiti –tilanteiden havainnointi käy hyvänä esimerkkinä työntekijän ratkaisevasta roolista. Olennaista on, että ennakoinnissa saatetaan yhteen päätöksenteon ja muutoksen kannalta keskeiset avaintoimijat sekä tulevaisuutta koskevat tietolähteet, jotta voidaan laatia strategisia visioita ja kehittää ennakointitaitoja.
Tämä soveltuu sekä yritystasoiseen ennakointiajatteluun että toimintaperiaatteeksi myös matkailukeskus- ja aluetasolla.
Taulukko 2 Turvallisuuden ennakoinnin hyödyt verrattuna ennakointia harjoittamattomaan yritykseen.
REAKTIIVINEN ORGANISAATIO
Keskittyy onnettomuuksiin johtaneisiin tapahtumaketjuihin
Etsii yksittäisiä tekijöitä
Kokee ympäristövaihtelun uhkaksi
Perustaa ratkaisut vaihtelun rajoittamiseen
(säännöt, rutiinit, standardit)
Toimii hierarkkisesti pitkillä vastuuketjuilla

ENNAKOIVA ORGANISAATIO
Ymmärtää, että poikkeustilanteet johtuvat
monimutkaisista kytkennöistä
Sisällyttää turvallisuuskulttuurin osaksi
normaalia toimintaa
Vaihtelu on normaalia ja myös mahdollisuus
Huomioi riskivaihtelun ratkaisuissaan
Selkeät vastuut mutta joustava ja nopea
vaste
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Ennakointia on tarpeen kuitenkin jalkauttaa matkailuelinkeinoon. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on valinnut ennakoinnin yhdeksi kolmesta painopistealueesta turvallisuuden ja
tuotekehityksen ohella. Rovaniemellä toimiva MTI on ottanut matkailun ennakoinnin koordinoinnin
kansalliseksi tehtäväkseen. MTI on juossut kokoon matkailun ennakoinnin verkostoa, josta on
muodostunut kansallinen rakenne ja joka kokoaa yhteen usean tutkimuslaitoksen ja kehittämisorganisaation ennakointiosaamisen. Tämä rakenne on myös matkailun turvallisuudelle äärimmäisen
tärkeä. Turvallisuuden teema voi palvella ennakoinnin teemana kansallisessa ennakoinnin verkostossa ja voi kytkeä yritys- ja matkailukeskuslähtöisen ennakointityön kansallisiin ennakointirakenteisiin. Yritys ja organisaatio puolestaan luovat ennakointikulttuurin kaikkeen toimintaansa.
Kaikki painoalat tukevat luontevasti toisiaan. Ennakoinnin näkökulmaa voidaan ja tulee soveltaa
myös turvallisuustoimintaan ja tuotekehitykseen. MTI toimii resurssina ja tukiyksikkönä matkailutoimialalla tapahtuvaan ennakointiin kansallisesti ja alueellisesti. Alempana esitettävällä kuvalla
havainnollistetaan turvallisuuden ennakoinnin ja tuotekehityksen yhteys ennakoivan liiketoiminnan
kulttuurin luomiseen ja sitä kautta yrityksen ja matkailualueen kilpailukyvyn parantamiseen.

Ennakoiva liiketoiminta
TURVALLISUUS

Laajaan turvallisuuskäsitykseen perustuva turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta

LISÄARVO:
Ennakoiva liiketoimintakulttuuri

ENNAKOINTI

Laaja-alainen ja verkostoitunut osaaminen tulevaisuusorientoituneeseen
matkailuliiketoimintaan
TUOTEKEHITYS

Kokonaisvaltainen
kehitys

Vahvat
kehittäjäverkostot
Elinkeinolähtöisyys
Tutkimuksen ja koulutuksen tuoma osaaminen

Kestävä
liiketoiminta

Yritysten ja
alueiden
kilpailukykyisyys ja
innovatiivisuus

tuote-

Kuva 2. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) painoalat.
Matkailuliiketoiminnan kentässä ennakoinnin rooli on saamassa jalansijaa myös yritystasolla. Lapin
matkailun turvallisuusjärjestelmää kehittävässä hankekokonaisuudessa on havaittu, että yritykset
ovat kiinnostuneita sekä ennakoinnista että ylipäätään tutkimustiedosta. Yhtäpitävästi on nähty
myös se, että yritys ei voi yksin käynnistää ennakointitoimintaa tai edes hyötyä siitä. Ennakointia ei
ole järkevä nähdä erillisenä osana yrityksen tai matkailukeskuksen päivittäistä työtä. Ennakointi
tulee integroida muun johtamisen sekä arviointi- ja palautetoiminnan kanssa, jotta siitä saadaan
paras hyöty olemassa olevilla tehtävävastuilla, jolloin puhutaan horisontaalisesta ennakointiprosessista.
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3. Ennakoinnin toimintamallin hahmottaminen
3.1 Verkostomainen toimintatapa
Matkailuelinkeino tarvitsee ennakointitietoa paikallisella, alueellisella ja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ennakointityö voidaan järjestää ainoastaan verkostomaisena ratkaisuna. Tavoitteena
on verkoston kautta koota yhteen koko Suomen kattavasti matkailualan ennakointia tukeva tieto ja
osaaminen. Kansallinen matkailun ennakoinnin verkosto pyrkii vastaamaan matkailukentän ennakointitiedon tarpeeseen ja tuottamaan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti relevanttia tietoa jaettavaksi verkoston kautta matkailukentän käyttöön. Verkosto rakentuu erilaisista solmukohdista, joille
nimettyjen yhteyshenkilöiden kautta voidaan tavoittaa hyvin laajalti matkailukentän eri toimijoita.
Ennakointiverkosto antaa mahdollisuuden yhdistää akateeminen tutkimusosaaminen sekä yritystä
käytännön tasolla palvelevaa asiantuntijatyötä.

MATKAILUN ENNAKOINTIVERKOSTON KOORDINOINTI
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Matkailun ennakoinnin strategiaryhmä
MATKAILUALUEET
KOKO Matkailuverkosto
OSKE, Matkailu- ja elämystuotanto

OPPILAITOKSET
Matkailualan verkostoyliopisto
Arene ry
KJY ry

MATKAILUYRITYKSET
Suoma ry
MaRa ry
TUTKIMUSLAITOKSET
Tulevaisuuden Tutkimuskeskus
Arktinen keskus
Metsätutkimuslaitos Metla

MUUT TOIMIJAT
KOKOn muut verkostot
Sitra
Tekes
MEK
Tilastokeskus
Finpro
Lapin aluehallintovirasto

Kuva 3. Kansallinen matkailun ennakointiverkosto vuonna 2010. Lähde: Linna & Ouallen 2010.
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Suomalaisia ennakointiasiantuntijoita ja päätöksentekijöitä yhteen kokoava kansallinen ennakointiverkosto pyrkii nostamaan suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet aiempaa
ripeämmin keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Ennakointiverkosto kaikille avoimia verkkosivuja (www.foresight.fi) ennakointitiedon ja keskustelijoiden sekä tiedon tarvitsijoiden kohtaamiseksi. Kansallisen ennakointiverkoston ohjausryhmä seuloo vuosittain muutossignaaleja ja valitsee niistä keskeisimmät jatkotyötä varten. Jatkoselvitysten lisäksi käynnistetään teemakohtaisia
asiantuntijaryhmiä, jotka tutkivat aiheitaan työpajoissa. Vuosien varrella käsiteltyjä teemaryhmien
aihealueita ovat olleet mm. internet, yritystoiminnan tulevaisuus, mielenterveys ja henkinen pääoma, oppiminen ja koulutus sekä julkisen sektorin rooli ja tehtävät. Teemaryhmissä on mukana
parhaita suomalaisia ennakointiasiantuntijoita ja päätöksentekijöitä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, tutkimusmaailmasta sekä kansalaisjärjestöistä. Teemaryhmien tehtävänä on tunnistaa tulevaisuuden epävarmoja kehitystrendejä ja heikkoja signaaleja sekä hahmottavat niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Kansallisessa matkailun ennakoinnin asiantuntijaverkostossa on edustajia mm. SITRAsta, MEKistä, Haaga-Perhosta, tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemiasta ja Matkailualan tutkimus- ja
koulutusinstituutista. Työpohjaksi kehitetään matkailun ennakoinnin työpajan asialista. Ennen asiantuntijaverkoston kokoontumista, pyydetään osallistujia miettimään annettuja erityisiä teemakysymyksiä ja mahdollisesti toimittamaan ennakkoon vastaukset koordinoivalle taholle (Matkailualan
tutkimus- ja koulutusinstituutille), joka tekee yhteenvedon. Työpohja toimii kokoontumisten alustuksena ja vastausten pohjalta voidaan tehdä teemakohtaisia ennusteita.
Verkostomuotoinen toiminta on tyypillistä ennakoinnissa ja myös välttämätöntä. Turvallisuuden
ennakointityön konkreettinen tehtävä on käydä keskustelua kehityssuunnista ja muutoksista ja laatia tiedonkeruun ja omien näkemysten pohjalta matkailualueen palveluiden tulevaisuuskuvat ja
hahmotella riskienhallinnan strategioita valitun tulevaisuuskuvan saavuttamiseksi. Ennakointiverkoston tulee huolehtia siitä, että tietoa on saatavilla ja näkemyksiä esitettynä yhteisen alueellisen
tulevaisuuden saavuttamiseksi.
Ennakoinnin monimuotoisuus ja laatuvaatimukset edellyttävät verkostomaista menettelytapaa.
Kukin osallinen tuottaa verkoston yhteiseen käyttöön sitä tietoa, jonka tuottamisessa ja tulkinnassa
se on paras asiantuntija. Eri toimijoiden yhteinen ennakointitoiminta on väline yhteisen tulevaisuustilannekuvan luomiseen. Ennakoivan organisaation tulee kuitenkin ensiksi tunnistaa oman toiminnan kannalta oleellisin lähiverkosto. Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmähankkeessa tämä ratkaistiin laatimalla verkostokuvaus, joka avaa myös ennakoinnin kannalta olennaisen resurssipoolin. Verkostokuvauksen osoittaman yhteistyörakenteen osallistuminen ennakointiprosessiin on välttämätöntä matkailun ja sen turvallisuuden laaja-alaisuuden varmistamiseksi. Verkostokuvaus osoittaa matkailuyrityksen turvallisuudenhallinnan lähiverkoston, johon tässäkin katsauksessa usein
viitataan. Verkoston pitää olla avoin, vapaaehtoinen ja ketterä. Verkosto on herkkä aistimaan muutoksia ympärillään.
Verkostosidonnaisuuksien selvittämisen ohella samanaikaisesti ennakointitoiminta rytmitetään vertikaaliseen ennakointiprosessiin eli eri tasojen suorittamaan ennakointityöhön jonka keskinäinen
vuorovaikutus tuottaa jokaiselle olennaisia lähtötietoja. Matkailukeskustasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laatutyötyhmien ja/tai alueyhdistysten ja – osakeyhtiöiden käyttämä ja tuottama
ennakointitieto viedään yritysten kaikkien osapuolten käyttöön. Kunnan toimintojen tuottama tieto
(esimerkiksi maankäytön suunnittelu) menee puolestaan suoraan yrityksiin ennakoinnin lähtötiedoiksi. Yritysten päätökset puolestaan vaikuttavat matkailukeskusalueen ja kunnan toimintaan.
Tärkeimpiä alueellisesti vaikuttavia päätöksiä ovat tietysti yritystoiminnan käynnistämiseen ja lopettamiseen liittyvät ratkaisut mutta myös päätökset toiminnan laajentamisesta ja toimintasuunnan
muutoksista.
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Kuva 4. Ennakoinnin kansalliset tasot. Ennakointia tehdään ”alhaalta ylös” ja ”ylhäältä alas”, Ylimpänä on luonnollisesti kansainvälinen taso.

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmää rakentava hankekokonaisuus fokusoituu matkailukeskuskohtaisen riskienhallinnan ja ennakoinnin kehittämiseen. Matkailukeskus nähdään toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi jonka merkitys yrityksen turvallisuussuunnittelulle, ennakoinnille ja kriisinhallinnalle on ratkaiseva. Matkailukeskus toimii samalla linkkinä yrityksen ja kunnan turvallisuussuunnittelulle. Matkailukeskus toimii yrityksen lähimpänä ennakoinnin resurssina ja viitekehyksenä. Lähtökohtana on se, että matkailukeskuksessa toimiva yritys voisi pääsääntöisesti käyttää keskuksen
laatutyön ja turvallisuuden resursseja omassa ennakoinnissaan. Matkailukeskus on katsottu tarkoituksenmukaiseksi ennakoinnin kokonaisuudeksi paikallistasolla koska matkailuorganisaation/ PKyrityksen lähiverkostot ja hankintaketjut / arvoketjut muodostuvat valtaosaltaan matkailualueen
kehyksessä.
Matkailukeskuskohtainen turvallisuuden ennakointi integroidaan osaksi muuta maakunnallista ja
sitä kautta valtakunnallista matkailualan ennakointityötä, jota parhaillaan kehitetään Matkailualan
koulutus- ja tutkimusinstituutissa yhdessä kansallisen matkailun ennakointiverkoston kanssa.
Alueellista ja yrityskohtaista ennakointia ei pidä toteuttaa muista toimista irrallaan. Usein jää huomaamatta se, että ennakointi on siis myös organisaation sisäistä verkottumista. Ennakointi tulee
sisällyttää osaksi nykyisiä toimenpiteitä, kehittämisohjelmia ja strategiaprosesseja, sillä muuten
tulokset voivat olla vaikeita täytäntöön pantaviksi ja toiminnasta muodostuu erillinen raskas prosessi. Erityisen tärkeää on, että ennakointi tulee osaksi yrityksen johtamista ja matkailualueen informaatioresurssia.
Ennakointi on suuressa määrin dynaaminen oppimisprosessi, jossa on huomioitava alan erikoisluonne ja muuttuva toimintaympäristö. Keskeisten asiantuntijoiden ja alueen päätöksentekijöiden
on siihen sitouduttava ja nostettava esille matkailualaa ja sen turvallisuutta koskevat erityiskysymykset. Kansainvälisyys on pidettävä mukana sisäänrakennettuna tavoitteena. Tärkeää olisi esimerkiksi selvittää mitä esimerkiksi kanadalaiset tai venäläiset yritykset näkevät megatrendeinä,
trendeinä, heikkoina signaaleina ja villeinä kortteina. Tässä tullaankin kansainväliseen ennakoinnin
verkoston strategiseen resurssiin.
Miten toimijat saadaan sitoutettua ennakointiin? Ennakointiin osallistujien tulee pitää tulevaisuuden
ennakointityötä tärkeänä asiana ja heillä täytyy olla sellainen asema edustamassaan organisaatiossa, että heillä on mahdollisuus edistää yhdessä sovittuja tavoitteita ja että osallistujat ovat hyvin
selvillä tulevaisuuden arvioinnista ja siihen tähtäävistä suunnitelmista. Ennakointia ei tule ymmärtää kertaluonteiseksi toiminnaksi, vaan prosessimaiseksi tavaksi edistää osallisuutta pitkän aikavälin strategisena turvallisuusajatteluna. Tämä edellyttää, että matkailualueella on yhteyshenkilönä
turvallisuuden pääkoordinaattori, joka ymmärtää perusasiat ennakointiprosessin etenemisestä.
11

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

3.2 Tiedon hankinnan ja hallinnan kysymykset
Ennakointi tulisi nähdä sekä määrällisenä että laadullisena ennakointina, jossa asetetaan tarkat
tavoitteet ja viedään läpi suunnitelmallinen strategiaprosessi. Ennakoinnin elementteinä ovat tulevaisuutta koskevan tiedon hankinta, osallistuminen, verkottuminen ja jatkuvan toiminnan luominen.
Ennakointitoiminta hyödyntää tietoa ja näkemyksiä eri aloilta ja eri organisaatioista ja se myös
edistää yhteyksien luomista näiden välille. Ennakointiin pyritään yleensä saamaan mukaan sekä
tutkijoita että käytännön toimijoita, kuten päättäjiä ja kyseessä olevan alan yrittäjiä, jotta pitkän aikavälin kehityskulkuja koskeva tieto voidaan kytkeä päättäjien strategiseen ajatteluun. Matkailualueellinen ennakointi on parhaimmillaan yritysten, kunnan, tutkimusyksiköiden ja koulutuksen yhteinen kehittämistehtävä, joka johtaa yhteiseen näkemykseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä
ja kehityssuunnista.
Matkailualueen turvallisuustilaa kuvaavien indikaattoreiden valinta tulisi pohjautua asiantuntijoiden
ja yritysten yhteiseen näkemykseen. Tietojen tehokasta käyttöä varten tulisi olla käytössä ennakoinnin datapankki, johon olisi koottuna ja päivitettynä ajankohtainen ennakoinnissa tarvittava tietoaines mahdollisimman kattavasti. Matkailun turvallisuusjärjestelmän sähköinen järjestelmä on
tässä hyvänä apuna.
______________________________________________________________________________

POIKKEAVIEN TILANTEIDEN TUNNISTUS ENNAKOINNIN APUVÄLINEENÄ
(peruskartoitus)
Läheltäpiti – tilanteet
Kerätään säännöllisesti
Kerätään säännöllisesti ja käsitellään henkilöstön kanssa
Ei kerätä
Onnettomuus- ja tapaturmakirjanpito
Kyllä
Ei
Ei tarvita
Uuden tuoteidean riskien kartoittaminen ennen tuotteen käyttöönottoa
Kyllä
Ei
Ei tarvita
Tavanomaisesta poikkeavien asiakasryhmien ja asiakastarpeiden tunnistaminen
Kyllä
Ei

Henkilöstön hyvinvoinnin ja työturvallisuuden kartoitus (henkilöstöbarometri)
Käytössä
Ei
______________________________________________________________________________
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Ennakointiprosessin onnistumisen kannalta on tärkeää, että perustiedot löytyvät yhdestä paikasta
sähköisesti ja tietoa on riittävästi. Matkailun turvallisuusjärjestelmään liitettävä sähköinen järjestelmä voi nousta ratkaisevaksi tutkimukselliseksi työvälineeksi myös ennakointitiedon keräämisessä
ja ylläpidossa. Matkailijasegmenttien kehittyminen erityisesti kansallisuuksien ja kulttuureiden osalta, poikkeus- ja läheltäpititilanteiden raportoiminen, erilaisten tutkimusten tulokset sekä uusien palveluiden riskikartat käyvät esimerkkeinä siitä, mitä sähköisen järjestelmän ennakointiosio voisi sisältää.
Ennakoinnin onnistumisen, pitkäjänteisyyden ja tietojen ajantasaisuuden kannalta on välttämätöntä, että tietomassan keräämisestä ja sen käsittelystä vastaa nimetty taho. Tiedonkeruun aikaperspektiivi on nykyhetkessä, lähitulevaisuudessa (5 vuotta) ja 10 – 20 vuoden päässä. On tärkeää
kytkeä ennakoinnin tulokset strategisiin tavoiteasiakirjoihin, matkailustrategiaan ja matkailun tutkimusstrategiaan. Ajallisesti ennakointityön tulisi kulkea käsikädessä strategiatyön, turvallisuusasiakirjojen laatimisen sekä turvallisuuskoulutuksen kanssa. Ennakoinnin sähköinen foorumi ja tietokanta toimivat informaatioresursseina, jotka voidaan perustaa osana jo jotain olemassa olevaa
portaalia.

3.3 Ennakoinnin prosessi ja menetelmät
Yritys ja muu organisaatio on voinut harjoittaa ennakointia tiedostamatta erityisesti sitä, että kyse
on nimenomaan ennakoinnista tai että ennakointitoiminnasta olisi tehty organisaatiossa erillinen
päätös. Ennakointi on voinut olla osa toimintoja, vaikkapa markkina-alueen talouden seurantaa ja
siitä tehtäviä ostovoimajohtopäätöksiä, tai asiakkaiden tarpeiden muutosten arviointia. Täysipainoisen ennakointitoiminnan käyttöönotto ja prosessin läpivieminen edellyttää kuitenkin organisaatiossa tehtyä päätöstä siitä, että yrityksen käytettävissä oleva sisäinen ja ulkoinen tieto systematisoidaan ennakoinnin tueksi. Verkoston käyttäminen ennakoinnin tarpeeseen tarkoittaa myös sitä, että
verkoston jäsenet ovat yhdessä tiedostaneet ennakoinnin merkityksen ja tehneet prosessista keskinäisen päätöksen. Päätös ennakoinnista on strateginen ja osoittaa organisaation henkilöstölle ja
yhteistyökumppaneille tahtotilan, jonka päämääränä on organisaation jatkuvuuden varmistaminen
ja tuloksellinen toiminta.
Erilaiset ennakoinnin menetelmät ovat varsin vieraita yritysmaailmassa. Syitä siihen on monia.
Ongelmana on muun muassa se, että tulevaisuuden suunnittelu on usein vähäistä niukkojen henkilö-, aika- ja tietoresurssien vuoksi. Ennakoinnin menetelmiin ei ole ollut mahdollisuutta ja aikaa
perehtyä. Yritysmaailmassa tämä ongelma korostuu erityisesti mikro- ja PK-yritysten keskuudessa.
Pienissä yrityksissä käsitys ennakoinnista voi olla hämärä. Käsite antaa mielikuvan akateemisen
maailman erikoisuudesta jolla ei ole yhteyttä reaalitodellisuuteen. Suurilla globaaleilla toimijoilla
ennakointi sen sijaan kuuluu olennaisena osana liiketoiminnan johtamiseen, jopa julkisen hallinnon
organisaatioita vahvemmin.
Keskeinen tavoite alueellisessa ennakoinnissa on aluetta tulevaisuudessa kohtaavien haasteiden
tunnistaminen ja näiden pohjalta sellaisten toimintastrategioiden laatiminen, joiden
avulla alueen eri toimijat yhteistuumin voivat vaikuttaa haluttujen tulosten saavuttamiseen. Turvallisuuden ennakointi lähtee liikkeelle toimintaympäristön kuvauksesta. Toimintaympäristön kuvauksen tarkoituksena on varoittaa ajoissa merkittävistä muutoksista. Huomiota ei kiinnitetä ainoastaan
selkeisiin trendeihin vaan myös heikkoihin signaaleihin, jotka kertovat uudenlaisesta kehityksestä
ja viittaavat siihen, että suunnitelmia tulisi muuttaa. Tärkeiden muutosten varhaisten oireiden huomaaminen auttaa meitä varautumaan niihin mahdollisimman aikaisin.
Toimintaympäristön kuvaus on analyysi organisaation lähiympäristön ja pitkien trendien vaikutuksista organisaation tämän hetkiseen toimintaan. Toimintaympäristön analyysin tavoitteena on
hahmottaa yrityksen nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset tai muutostekijät. Toimintaympäristön muutos edellyttää kehittämään matkailualueelle ennakointiohjelman
tai ainakin ennakointimenetelmiä toimintaympäristön ja turvallisuuden kehittymisen ja havaitsemisen apuvälineeksi. Toimintaympäristön analyysissä käydään läpi yritykset/organisaation taloudellinen, poliittinen, sosiaalinen ja teknologinen ympäristö. PK-yrityksen resursseihin nähden toimin13
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taympäristön analyysistä ei saa muodostua raskas tehtävä. Suositeltavaa onkin, että toimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä ei analysoida pelkästään ennakoinnin tarpeita varten vaan että
työllä on myös laajempi arvon yrityksen liiketoiminnan perusteiden luomisessa. Liiketoimintatarkastelun yhteydessä suoritettu toimintaympäristöanalyysi käy pääsääntöisesti hyvin lähtötiedoiksi
myös ennakoinnin tarpeisiin. Toimintaympäristön muutos edellyttää kehittämään matkailualueelle
ennakointiohjelman tai ainakin ennakointimenetelmiä toimintaympäristön ja turvallisuuden kehittymisen havaitsemisen apuvälineeksi.
Matkailun turvallisuuden ennakoinnin kriittisiä kysymyksiä
-

olemassa olevan riskitiedon tehokkaampi hyödyntäminen (esim. läheltäpiti -tilanteet)
uusien palveluiden riskit
uudet kulttuurit asiakkaina ja yrittäjinä
pelastuspalveluiden ja muiden turvallisuusresurssien kehitysnäkymät
turvallisuusjohtamisen tulevaisuuden vaatimukset
asenteiden ja arvostusten kehitys sekä lainsäädännön muutokset
tutkimustiedon käytettävyys yritys- ja matkailukeskustasolla
eri tahojen laaja osallistaminen ennakointiprosessiin
toimivan kytkennän luominen matkailun kansalliseen ennakointiin
ennakointitiedon tuominen yritysten käyttöön

Turvallisuusympäristön nykytila-analyysi tarkoittaa toimintaympäristön tarkastelua turvallisuuden
näkökulmasta. Turvallisuusteemalla painotettu toimintaympäristöanalyysi havainnoi turvallisuuden
oleellisimmat muutostekijät organisaatioon ja sen vaikutusverkostolle. Turvallisuusympäristöanalyysin jälkeen kartoitetaan yrityksen käytössä olevat turvallisuusresurssit, joilla turvallisuusjohtaminen ja siihen sisältyvä riskienhallinta sekä ennakointitoiminta toteutetaan. Yrityksellä on käytössä
ulkoisia ja sisäisiä ennakointiresursseja, jotka muodostuvat asiantuntijoista ja teknisistä ratkaisuista. Osastojen analyysivastaavat ja yrityksen turvallisuusjohto lukeutuvat sisäisiin ennakointiresursseihin. Kansallinen Matkailun ennakoinnin verkosto (johon kuuluvat myös alueelliset korkeakoulut)
sekä liikekumppaneiden ja pää- ja alihankkijoiden ennakointijärjestelmät sisältyvät sen sijaan yrityksen käytössä oleviin ulkoisiin resursseihin. Matkailualueen turvallisuus-, laatu- ja ennakointityö
ovat niin ikään ulkoisia resursseja, jotka ovat kuitenkin läheisesti yrityksen käytössä, jopa osittain
sen päätösvallassa.
Turvallisuuden heikkojen signaalien tunnistaminen on tärkeä ja mahdollisesti haastavin osa ennakointia. Turvallisuustyöhön liittyvä ammatillinen havainnointi yrityksessä ja matkailukeskuksessa
tarkoittaa myös heikkojen signaalien tunnistamista. Esimerkkinä voidaan mainita läheltäpititilanteet,
jotka ovat ennakoinnin kannalta merkityksellisiä signaaleja. Ne tosin eivät ole kaikissa tapauksissa
määritelmän mukaisia heikkoja signaaleja vaan selkeitä varoituksia. Olosuhteet ja tilanteet, joihin
liittyy keskimääräistä vakavampia riskejä, pitää tunnistaa, jotta ne voidaan hallita. Läheltäpititilanteet ovat vaaratilanteita, jotka kertovat turvallisuusjärjestelmän puutteista. Puutteet voivat esiintyä
palvelutoiminnan eri osissa, (turvallisuus)johtamisessa ja henkilöstön toimintatavoissa sekä tiedoissa ja asenteissa. Sähköstä riippuvainen digitaalinen ja verkottunut maailma tulee seuraavan
parinkymmenen vuoden kuluessa muuttamaan matkailun sisäisiä prosesseja ja jopa matkailun
luonnetta. Erilaisten kehitysvaihtoehtojen (skenaarioiden) muodostaminen sekä alueellisesti että
valtakunnallisesti on nousemassa erityiskysymykseksi johon tulee tarttua.
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Kuva 5. Tulevaisuuden tekemisen malli. Matkailun turvallisuuden ennakoinnin prosessi ja sisältökuvaus.
Läheltäpititilanteet ovat harmillista mutta arvokasta tietoa erityisesti pienille yrityksille, jotka voivat
muuttaa toimintaansa ennen kuin harvinainen mutta vakava onnettomuus sattuu. Jossain määrin
voidaan väittää, että pienet yritykset ovat suuria yrityksiä nopealiikkeisempiä ja joustavampia muuttamaan toimintojaan vaaratilanteen sattuessa. Pienet yritykset myös tunnistavat vaaratilanteen
herkästi ja informaatio- ja päätöksentekoketju on lyhyt, mikä nopeuttaa tilanteen korjaamista. Läheltäpititilanteet soveltuvatkin tapaturmia paremmin turvallisuustason seurantaan, sillä onnettomuudet ovat seurausta puutteellisista toimintatavoista. Vaaratilanteiden raportoimiseksi on kiinnitettävä huomiota turvallisuuskulttuuriin, sillä syyllisten etsiminen ei motivoi kertomaan vaaratilanteista.
Tavoitetilajohtoisessa analyysissä turvallisuuden päämäärä asetetaan sekä sanallisesti että mitattavaan muotoon. Tavoiteanalyysi ei kuitenkaan ole tekninen prosessi vaan alueen, toimialan ja
yrityksen arvot määrittelevät turvallisuustavoitetilan. Se voi olla esimerkiksi mitattavissa turvallisuuskokemusten ja tyytyväisyyden mukaan ja/tai tapaturmien sekä onnettomuuksien määrän kehityksenä. Tavoitetilan mittaristo muodostuu sekä objektiivisista että subjektiivisista indikaattoreista.
Lisäksi on tärkeää pyrkiä kuvaamaan myös näkemyksiä tavoiteltavista päämääristä, toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä, ongelmista ja strategioista. Nykytilan analyysissä on kartoitettava toimialaan vaikuttavia muutostekijöitä ja huomioimaan ympäristössä tapahtuvia kehityskulkuja sekä
niiden vaikutuksia toimialaan, asiakaskuntaan ja henkilöstöön. Analyysi ottaa huomioon vaikutukset palvelun ja turvallisuuden arvoketjuun, josta yritys on välittömästi riippuvainen. Lisäksi ennakoidaan kriittisiä menestystekijöitä, ympäristön muutostekijöitä ja keskeisiä kehityskohteita.
Tavoitetilaan päästään loogisen polun kautta. Organisaation ja yrityksen turvallisuusjohtamisella,
osana strategista johtamista, luodaan keinot ja välitavoitteet päämäärän saavuttamiseksi. Haluttu
turvallisuustila tulee olla mitattavissa laadullisin ja määrällisin kriteerein. Mittaus antaa todellisen
etäisyyden nykytilanteen ja halutun tilan välillä. Tulevaisuuteen projisoitu todennäköisyysarvio tapahtumista voidaan tehdä esimerkiksi analysoimalla läheltäpititilanteita. Tällaisessa ennakoinnissa
ei välttämättä muodosteta tavoitetilaa, vaan tutkitaan mihin nykyinen kehityspolku johtaa, mikäli
toimintatapoja yrityksessä ei muuteta.
Toimintaympäristön kuvan ja nykytilanteen kartoitus tarjoavat lähtöasetelman loogisen polun löytämiselle ja tulevaisuuden tavoitteen saavuttamiseen vaikuttaville olosuhdetekijöille. Turvallisuuden
nykytilannekuvauksessa on oleellista suorittaa riskikartoitus, jossa voidaan käyttää esimerkiksi
SWOT –analyysikehystä. Lisäksi tulee tietää minkälaisia poikkeavia tapahtumia on yrityksen toiminnassa sattunut (esimerkiksi läheltäpititilanteet ja onnettomuudet). Nykytilanteen kuvauksessa
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kartoitetaan resurssit, joista tärkeimpänä voidaan pitää turvallisuuden verkostokuvausta. Resurssikuvauksessa hyödynnetään verkostokuvauksen sisältöä siten, että selvitetään tärkeimmät toimijat,
joita ovat viranomaiset, turvallisuuden työryhmät, yrityksen henkilöstö (turvallisuusvastaava), omistajat, johto sekä ulkopuoliset tutkijat ja kehittäjät. Heille jokaiselle tulee rooli siinä vaiheessa kun
luodaan strategiaa haluttuun turvallisuustilaan pääsemiseksi.
Verkostokuvaus osoittaa mikä on turvallisuuden arvoketjun sen osan laajuus, jossa yritys on välittömästi mukana ja kuinka laaja on turvallisuuteen vaikuttava yhteistyöverkosto. Sekä nykytilan kuvauksessa että halutun tavoitetilan mittauksessa tarvitaan määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden lisäksi tilastomateriaalia ja tutkimuksia sekä yrityksen/organisaation sisältä että ulkopuolelta.
Aikajänteen valinta määrittelee luonnollisesti tulevaisuudentilan kuvauksen osuvuuden tai kehityspolun ennakointitarkkuuden. Aikajänteeseen määritellään välitavoitteet sekä mittauspisteet, joissa
arvioidaan ollaanko tavoitetilaa saavuttamassa ja minkälaisia korjaustoimenpiteitä tulisi tehdä.
Ennakointi voidaan tehdä hienojakoisesti eri toimiala- tai palvelulajijakaumalle. Mitä erikoistuneempi on ennakoitava ympäristö ja tapahtuma, sitä tarkempia ennakointikuvauksia saadaan aikaiseksi.
Tässä yhteydessä voidaan puhua esimerkkeinä vaikkapa erityisryhmien matkailun lisääntymien ja
sen aiheuttamat turvallisuus- ja laatuvaateet, tai lumiaktiviteeteissa tapahtuvat trendimuutokset.
Toisaalta erikoistuminen ja osa-alueittainen tarkastelu voi jättää huomiotta laajemman kokonaisuuden tapahtumavaikutukset kyseiseen erikoisalaan. Turvallisuusverkoston sitominen ennakointiin
varmistaa laaja-alaisen turvallisuusnäkemyksen sisällyttämisen yritys- ja aluekohtaiseen ennakointiin.
Kuten aikaisemmin on mainittu, ennakoinnin menetelmiä on käytössä huomattava määrä. Menetelmä valitaan käytettävän perusaineiston, ennakointitarpeen sekä käytettävien resurssien perusteella. Ennakointi tarjoaa systemaattisen menetelmän olemassa olevan tiedon järjestämiselle, jäsentämiselle ja hyödyntämiselle. Ennakoinnin kannalta relevantin tiedon löytäminen ja analysointi
tapahtuu systemaattisten ja sovittujen menetelmien avulla.
Käytössä on lukuisa määrä ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä (ks. esim. Kuosa 2009, 20). Asiantuntijatietoon perustuvilla vuorovaikutusmenetelmillä pyritään tuomaan esille
perusteltuja mielipiteitä ja mielipiteiden taustalla olevia arvioita. Niillä pyritään kuvaamaan näkemyksiä tulevaisuudesta, trendeistä tai tapahtumista, jotka voivat johtaa vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin.
Tunnetuimpia ennakoinnin menetelmiä ovat tilastollinen jatkuvuusanalyysi (extrapolaatio, tietokonesimulaatio), asiantuntija-arvioinnit (Delfoi –menetelmä, asiantuntijakirjoitelmat), verkostotapaamiset (seminaarit, konferenssit) ja yksilöllisen luovuuden jalostaminen (skenaariotyöpajat, fiktiokirjoitelmat). Menetelmät voidaan siis jakaa karkeasti määrällisiin (tilastot, matemaattiset, empiiriset)
ja laadullisiin (kirjoitelmat, visioinnit ja narratiivit). Tuotokset ovat yhtäältä visionaarisia, aktivoivia ja
haastavia (kuten skenaariot) tai toisaalta käytännöllisiä, konkreettisia ja toimintasuuntautuneita
(esimerkiksi muistilistat). Numeeristen tietojen avulla voidaan vain harvoin tutkia ilmiöiden dynamiikkaa syvällisemmin ja ne perustuvat käsitteisiin ja indikaattoreihin, jotka ovat yleensä hyvin rajallisia ja antavat yksipuolisen kuvan tarkasteltavista kysymyksistä. Käytännössä ennakoinnissa ei
voi käyttää yksinomaan määrällisiä menetelmiä ja niiden tuloksia. Onkin määritettävä, missä määrin tällaisia menetelmiä on järkevää käyttää.
Erilaisten menetelmien käyttöön ja tilaisuuksien läpivientiin on olemassa yksityiskohtaisia ohjeistuksia. Esimerkiksi skenaariotyöpaja, joka ylempänä mainittiin, tarvitsee vähintään yhden vetäjän.
Hänellä on hyvä olla avustajia tekemässä muistiinpanoja, tallentamassa fläppitauluille ym. kirjoitettua materiaalia ja avustamassa yhteenvetojen laatimisessa. Skenaariotyöpajat vievät yleensä ainakin päivän, mutta usein saadaan kulumaan kaksi tai kolmekin päivää. Työpajoihin voi osallistua
enimmillään noin 30 henkilöä. Tällainen määrä on tosin liian suuri skenaarion yksityiskohtaiseen
työstämiseen. Yksittäisiä skenaarioita rakennetaankin usein pienissä ryhmissä - noin 6-12 henkilöä. Skenaariotyöpajassa osanottajat aloittavat yleensä tutkimalla ennakointihanketta varten laadit16
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tua taustamateriaalia - SWOT-analyysiä, aihetta koskevia tutkimuksia, skenaarioiden kannalta relevanttia Delfoi-materiaalia.
Skenaariomenetelmällä voidaan luoda kuvaa tulevaisuudesta, toivotusta, uhkaavasta ja mahdollisesta. Jotkut skenaariotyöpajat aloittavat asiantuntijaryhmän laatimista, luonnosmaisista taustaskenaarioista, joita ne kehittävät edelleen (tämä on suosittu lähestymistapa yrityssovelluksissa),
kritisoivat tai käyttävät tavoitteellisten skenaarioiden rakentamisen lähtökohtana.
Työpajat voivat toimia usealla eri tavalla, niissä voidaan esimerkiksi käyttää jonkin verran aivoriihiä.
Aivoriihet ovat yleinen ryhmätyömenetelmä. Aivoriiheen kuuluu vapaan ideoinnin vaihe, jonka jälkeen käydään järjestynyttä keskustelua syntyneistä ideoista. Aivoriihessä pyritään vähentämään
osanottajien estoja ja näin saamaan heidät tuottamaan hyvinkin "villejä” ideoita; siinä innostetaan
luovuutta ja perinteisiin kaavoihin sitoutumatonta ajattelua. Myös tavallisesta poikkeavat näkemykset otetaan mukaan keskusteluun jo varhaisessa vaiheessa. Yleensä työpajat kuitenkin käynnistyvät siten, että tarkastellaan sellaisia kehitystä ohjaavia ja muokkaavia tekijöitä, joilla voi olla suuri
vaikutus tapahtumien suuntaan. Ne voivat edistää jotakin kehitystä ja johtaa tiettyihin tulevaisuuksiin.
Laajemman joukon osallistuvuus on yhteistä kaikille menetelmille. Osallistuvuuden tulee yleensä
koostua usean eri toimialan ja kokemuspiirin henkilöistä, mutta myös toimialakohtaista tai yhden
sektorin osallistuvuutta voidaan käyttää niissä tapauksissa joissa halutaan mennä syvemmälle
johonkin tiettyyn teemaan. Yhteistä on myös tilaisuuksien vetäminen menetelmäasiantuntijoiden
voimin. Menetelmän valinta on kriittinen tekijä ennakoinnin onnistumisen ja tavoitteen kannalta.
Valinta riippuu myös käytössä olevista resursseista. Menetelmien käytössä on olemassa myös
muotivirtauksia, jotka vaihtelevat aikojen kuluessa. Lisäksi aikaisemmin saatu kokemus tietystä
menetelmäpaketista vaikuttaa valintaan.
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Toimintaympäristökuvauksen ja resurssikartoituksen tarvitsemaa perustietoaineistoa voidaan kerätä yrityksistä, matkailukeskuksista ja viranomaisilta esimerkiksi seuraavan kysymyspaletin kautta:
Matkailukeskusrakenne
- Mistä toimijoista (esim. yritykset, julkisen sektorin organisaatiot) matkailukeskus koostuu?
Mitkä organisaatiot osallistuvat turvallisuuden kehittämiseen? Mitkä ovat mielestänne matkailukeskuksen kärki-/veturiyrityksiä?
- Mihin suuntaan veturiyritykset kehittyvät seuraavien 5 – 10 vuoden aikana?
Kehitysnäkymät
- Millaisia muutoksia matkailualalla/matkailukeskuksessa on tapahtunut viimeisen 5-10 vuoden aikana? Miten muutokset ovat näkyneet ja vaikuttaneet?
- Mitkä näette alan merkittävimpinä kehitystrendeinä ja muutostekijöinä, jotka vaikuttavat
alaan ja erityisesti turvallisuuteen seuraavan 5-15 vuoden aikana? Voitte peilata muutoksia
esim. seuraavista näkökohdista: muutokset asiakastarpeissa, asiakasrakenteessa ja käyttäytymisessä, muutokset palveluiden / tuotteiden käytössä, muutokset palveluissa ja teknologisessa kehityksessä ja alan sisäisissä innovaatioissa, alan yritys- ja omistusrakenteissa,
esim. kansainvälisyys
- Millaisia muutoksia uskotte tapahtuneen 10 – 15 vuoden kuluttua nykyhetkeen verrattuna?
- Missä toimialan alueella näette olevan merkittäviä riskikohtia/kasvumahdollisuuksia tai
mahdollisuuksia kokonaan uudenlaiselle liiketoiminnalle? Entä uskotteko joidenkin nykyisten liiketoimintojen katoavan tai vähenevän merkittävästi?
- Minkä tekijöiden varaan yrityksen, matkailukeskusalueen ja maakunnan kilpailukyky mielestänne rakentuu?
- Miten uskotte näiden tekijöiden ja alueen kilpailukyvyn kehittyvän tulevaisuudessa?
- Millaiset teknologiat tai innovaatiot näette mielestänne tulevaisuuden riskienhallinnan avainteknologioina?
- Millaisia riskejä katsotte yritykseenne ja matkailualueeseen kohdistuvan ja miten viranomaisten, oppilaitosten (koulutusjärjestelmän), kuntien ja yritysten tulisi niihin toimillaan
puuttua?
Koulutus ja osaaminen
- Millaisia ennakoinnin ja turvallisuuden koulutustarpeita yrityksellänne ja matkailualueella
mielestänne tällä hetkellä on? Kuinka hyvin ja kattavasti näihin tarpeisiin vastaavia koulutuspalveluita on kokemuksenne mukaan saatavilla?
- Millaisilla keinoilla voitaisiin mielestänne vastata tulevaisuuden riskeihin ja haasteisiin?
- Tehdäänkö yrityksessä ennakoivaa työtä? Onko joku henkilöstöstä vastuutettu ennakointiin?

Skenaariot, aivoriihet, SWOT –analyysit, asiantuntijapaneelit, Delfoi ja haastattelut ovat yleisimmin
käytettyjä ennakoinnin menetelmiä. Ennakoinnissa voidaan hyödyntää myös useita menetelmiä
rinnakkain. Ennakointitoiminnassa asiantuntijapaneelien tärkein tehtävä on yleensä yhdistää erilaiset aineistot ja muut hanketta varten tuotetut ”panokset” - lausunnot, tutkimusraportit ja ennakointimenetelmien tuotokset. Paneeli tarjoaa näkemyksen analyysin kohteena oleviin aiheisiin liittyvistä
tulevaisuuden mahdollisuuksista ja tarpeista. Ennakointiin liittyvän verkostoitumistavoitteen kannalta on tärkeää, että saatetaan yhteen erilaisia toimijoita, jotka eivät tavallisesti tapaa - innovaattoreita, rahoittajia, päättäjiä, akateemisia tutkijoita ja innovaatioiden käyttäjiä.
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Mitä ennakoidaan?
– mitkä tekijät vaikuttavat riskeihin
– miten riskejä voidaan hallita
– mitä muutoksi tapahtuu toimintaympäristössä

Toimialaryhmät 2-3 kpl
-turvallisuuskoordinaattori
-toimialaedustajat
-yritykset
-julkinen sektori ja järjestöt

Tavoitteet
1. tietoa tulevien vuosien varautumistarpeista
2. ennakointiosaamisen kohottamista
3. yhteistyötä alueen,
yritysten ja kansallisen verkoston välillä

Ennakointimenetelmät
Määrällinen ennakointi
-tilastot, turvallisuustapahtumat
Laadullinen ennakointi
-asiantuntijapaneelit, työpajat

Turvallisuusennakointi
matkailualueella

Tiedotus
-yritykset
-päätöksentekijät
-asiantuntijaverkosto

Matkailukeskuksen turvallisuus/laatukoordinaattori
Toimialaryhmä 1
-majoitus ja ravitsemus
Toimialaryhmä 2
-ohjelmapalvelut
Toimialaryhmä 3
-logistiikka, liikenne

Asiantuntijaverkosto
– alan tutkimus- ja
koulutusorganisaatiot
-Lapin liitto
-kunnat
-yrittäjäverkostot
-Ely-keskus
-Aluehallintovirasto
sivuavia
hankkeita
(esim. MTI:n hankkeet, maaseudun arjen turvaverkosto)

Kuva 6. Matkailun turvallisuuden ennakoinnin alue- ja organisaatiomalli.
Nelikenttää (SWOT) käytetään yleisesti yrityksissä ja laajempien aivoriihien ”lämmittelymenetelmänä”. SWOT on hyvä erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa ja se esillä työpajoissa joissa
on useita osallistujia. Useat organisaatiot käyttävät ympäristöanalyysiä, jolla kartoitetaan meneillään olevia tärkeitä trendejä ja joilla tunnistetaan oman toiminnan kannalta avainpelaajat. Asiantuntijapaneelit voivat luoda yleiskatsauksen tärkeimpiin kehitystrendeihin tai keskittyä syvemmin johonkin erityisasiaan. Asiantuntijapaneeleissa käytetään yleensä SWOT –analyyseja lähtökohtina ja
aivoriihityöskentelyä sidonnaisuuksista vapaana ”villinä” ajatteluna kehityssuuntien ja tulevaisuudenkuvien arvioimiseksi. Delfoi –menetelmä on monivaiheinen asiantuntijatyöskentelyyn, joka perustuu asiantuntijoiden mielipiteisiin jostain tietystä kehityssuunnasta. Delfoi on varsin raskas ja
aikaa vievä menetelmä.
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Matkailuyrityksen näkökulmasta käyttökelpoisimpina ennakoinnin menetelminä voidaan pitää
SWOT –analyysiä, aivoriiheä ja asiantuntijatyöpajaa ns. turvallisuusverstasta. Nämä menetelmät
voidaan ottaa käyttöön verkoston sisäisinä työkaluina. Yrityksen sisäinen ennakoinnin työpaja on
mahdollista järjestää jonkin henkilöstökokouksen, erityisesti turvallisuuden koulutuspäivän yhteyteen. Ennakoinnin työpajassa käydään läpi yrityksen toiminnassa saatu havaintotieto/tapahtumatieto ja arvioidaan tiedon merkitys sekä mahdolliset tapahtumaketjut tulevaisuudessa.
Työpajan perusteella tehdään riskiarvioinnit ja päätökset varautumisesta erilaisiin tulevaisuuksiin/tapahtumaketjuihin.
Matkailuyritysten ja viranomaisverkoston osoittamia ennakoinnin tarpeita
Lähde: Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä, verkostohaastattelut

Kansallisuuksien väliset erot turvallisuuskokemuksissa
Kulttuurierot turvallisuusinformaation vastaanotto- ja ymmärtämismekanismeissa
Ulkomaalaistaustaisten matkailijoiden reagointi kriisitilanteessa
Kulttuurien muutos yrityksissä ja matkailijavirrassa
Eri kulttuurien ja lähtömaiden kansalaisten motoristen taitojen eroavaisuudet
Maahanmuuton vaikutus siihen miten eri kulttuureista tulevia matkailijoita kohdellaan
Ulkomaalaiset matkailurakentajina
Ikääntyneet ja muut erityisryhmät matkailijoina
Skenaariovaihtoehtoja mahdollisista turvallisuuskuiluista
Aluerakenteen muuttuminen sekä väestönkehitys
Maankäytön suunnittelu ja toimintojen sijoittaminen
Omatoimimatkailun riskienhallinta
Lainsäädännön muutokset ja sopimusturvallisuus sekä oikeusturva
Turvallisuusjohtamisen kehittäminen matkailuyrityksissä
Rikollisuuden muutokset, omaisuusrikollisuus ja maksuvälinepetosten kehittyminen
Sosiaalisen median vaikutus asiakassaavutettavuuteen
Ilmastonmuutoksen vaikutukset riskienhallintaan
Kaivoshankkeiden aiheuttama tarve ennakointiin ja vaikutus liikenteeseen
Pandemiat ja terrorismiuhkakuvat
On suositeltavaa järjestää ennakointiverstaat ja asiantuntijatyöpajat ensisijaisesti matkailualuekohtaisina tilaisuuksina, millä varmistetaan riittävän laaja-alainen asiantuntemus ja toimialaedustus.
SWOT on erityisen käyttökelpoinen menetelmä yrityksen sisäisen käytännön lisäksi myös matkailualueen työpajatilaisuuksissa. Voimakkaasti asiantuntijavetoisia menetelmiä kuten Delfoi voidaan
soveltaa laajempien alueiden tai kansallisesti yhden toimialan sisällä määrävuosina.

20

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

3.4 Ennakointimallin rakentaminen
Turvallisuuden ennakointi integroidaan osaksi muuta maakunnallista ja sitä kautta valtakunnallista
matkailualan ennakointityötä, jota parhaillaan kehitetään Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa. Ennakoinnin malli on samalla ennakoinnin yhteistyön toimintamalli. Turvallisuuden ennakointiprosessin sisältö on seuraava:
Turvallisuuden nykytilan kartoittaminen (lähtötilanne, SWOT, itseanalyysi)
- Verkostoyhteistyö (laajuus, riittävyys)
- Turvallisuussuunnitelmat (onko olemassa ja missä laajuudessa)
- Turvallisuustapahtumat (onnettomuudet, läheltäpiti –tilanteet.)
- Toimintaympäristön/turvallisuusympäristön nykytilakartoitus
Omat resurssit
- Riskienhallinnan kapasiteetti (vastuutettu henkilöstö, tietoresurssit, turvallisuuden hankintaketju /ulkoistus)
- Kokemus turvallisuus- ja ennakointityöstä
Haluttu tulevaisuudentila
- Turvallisuusmittarit, joilla arvioidaan tavoitetilan saavuttamista
- Matkailukeskuskohtaisesti sovitut tavoitteet ja indikaattorit
- Toimialan kansalliset indikaattorit
Tärkeimmät toimijat
- Matkailualueen turvallisuustyöryhmä
- Yrityksen turvallisuusvastaava
- Tutkijat ja kehittäjät (turvallisuusasiantuntijat)
- Lähiverkoston keskeiset henkilöt
Tärkeimmät tietolähteet
- Tilastomateriaalit
- Indikaattorit
- Tutkimukset
Valittu aikajänne
- 10 – 20 vuotta
Valittu toimialajakauma
- Majoitus, ohjelmapalvelut, incoming, kuljetus, elämys, kokous- ja kongressi
Ennakointimenetelmät
- Työpajat, seminaarit, sisäinen ja ulkoinen sparraus, verkostosopimukset, osallistuminen
hankkeisiin ja työryhmiin
- Ennakoinnin teemapäivät matkailukeskusalueella
Jatkuvuus
Yritysten saama tieto (web-alustan käyttäjät, osallistuminen tilaisuuksiin, uutiskirjeet, tietopaketit, artikkelit)
- Säännöllinen uutiskirje yrityksille alueorganisaatioiden, kauppakamarien, yrittäjäjärjestöjen.
yms. kautta
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Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmää kehittävän hakekokonaisuuden tavoitteena on luoda ja
testata turvallisuuden ennakoinnin aluelähtöistä toimintamallia yhdessä matkailun kansallisen ennakointiverkoston (MTI) toteuttamien samanaikaisten ennakointitoimenpiteiden kanssa. Toimenpiteet voidaan vaiheistaa useille tasoille:
Ensimmäinen taso muodostuu yrityskohtaisesta sparrauksesta, jossa suoritettava ennakointi on
yksinkertaisin mikrotason toimenpide. Se hyödyttää suoraan yhden yrityksen turvallisuusjohtamista. Ensimmäisen tason ennakoinnissa saadaan yrityksen omat luottamukselliset tietoresurssit
(esimerkiksi läheltäpititilanteiden kirjaaminen) tehokkaasti analysoitua. Toimenpide edellyttää tueksi asiantuntijaa. Toimenpide voidaan joustavimmin toteuttaa alueen turvallisuusvastaavan organisoimana. Toimenpide on yrityksen kannalta tehokas mutta sitoo työvoimaa ja ulkopuolista asiantuntijaresurssia varsin paljon ainakin alkuvaiheessa. Tavoitteena on se, että yrityksen sisäinen tieto
voidaan analysoida ja hyödyntää maksimaalisesti yrityksen omana työnä jatkossa prosessimaisesti.
Matkailualuekohtainen (tunturikeskus) ennakointiverstas ja työpaja muodostavat toisen tason ennakointitoimenpiteen, joka käyttää lähiverkoston osaamis- ja tietoresursseja sekä yritysten että
alueen käyttöön. Toimenpide on tehokas ulkopuolisen asiantuntijasparraajan näkökulmasta. Toisen tason ennakointityön teho kasvaa, mikäli ensimmäinen taso on voitu suorittaa siihen mennessä mahdollisimman laajasti vaikkapa ennakkotehtävänä. Tämä erityisesti niissä tapauksissa, mikäli
sparraava asiantuntija ei ole ehtinyt kaikkiin yrityksiin.
Usean matkailualueen tai maakunnan laajuinen kokonaisuus muodostaa kolmannen tason, jossa
voidaan kustannustehokkaasti käyttää myös kansallisia ja alueellisia erityisasiantuntijoita. Kolmannen tason ennakointitoimenpide (seminaarit, asiantuntijapajat) suoritetaan edellisiä tasoja harvemmin, mutta se antaa laajennettua näkökulmaa ja syötteitä 1 ja 2 tasojen työskentelyille. Kolmas
taso myös kokoaa yhteen edellisten tuottaman tiedon jalostaen sen yleisimmiksi ilmiöiksi ja trendeiksi.
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