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MATKAILIJAN TURVALLISUUTEEN 
KOHDISTUVAT UHAT

1. ASIAKKAAN TURVALLISUUDEN 
TUNNE YLEISESTI MAASSA 

•Kohteen maine 
•Yleinen turvallisuusimago
•Rikollisuus, poliittinen vakaus, 
yhteiskunnan toimivuus

•Voidaan kansallisesti vaikuttaa 
pitkäjänteisellä brändityöllä

•Yritys voi edistää mielikuvaa 
toimiessaan vakuuttavasti 
omien asiakkaidensa kanssa 

2. ULKOA PÄIN YRITYKSEN 
ASIAKKAASEEN  KOHDISTUVAT 

UHAT

•Yritys ei voi vaikuttaa 
toteutumiseen 

•Yritys/alue voi varautua 
ennakoivalla työllä: 
turvallisuusverkosto ja 
turvallisuussuunnitelma 

•Erilaiset kriisit esim. 
terroriteot, 
suuronnettomuudet, 
luonnonkatastrofit, 
väkivallanteot, pandemia

3. YRITYKSEN SISÄISET 
ASIAKKAAN TURVALLISUUTEEN 

KOHDISTUVAT UHAT

•Itse yrityksen 
matkailupalveluun liittyvät 
turvallisuusriskit  palvelua 
käytettäessä 

•Yritys voi vaikuttaa 
toteutumiseen

•Yritys voi varmistaa omilla  
toimenpiteillään ja 
käytännöillään asiakkaan 
turvallisuuden

•Vastuullinen toimintatapa 
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1. Tukea mielikuvan rakentamista turvallisesta Suomesta. 
Brändimarkkinointia ja viestintää vastuullisesta Suomesta ja 
vastuullisista aktiviteettien tarjoajista. 

2. Toimia matkailuelinkeinon apuna kriisitilanteissa, jotka 
koskettavat kansainvälistä asiakaskuntaa, jotta Suomen maine 
turvallisena kohteena ei vahingoittuisi. 

• Koordinoida viestintää yhteisen poikkeustilanneviestintäsuunnitelman 
mukaisesti ja auttaa viestinnässä.

• Edistää matkailun turvallisuussuunnitelmien ja -verkostojen syntymistä. 

3. Kouluttaa, toimia mukana verkostoissa, tuottaa työkaluja, tietoa 
ja tukea kehittämistoimenpiteitä, joilla edistetään turvallisuutta 
matkailupalveluissa. 

• Tuottaa osaltamme ohjeistuksia, työkaluja ja tietoa turvallisuudesta ja 
levittää muiden tuottamia työkaluja

• Lisätä yritysten ja destinaatioiden osaamista turvallisten 
matkailupalveluiden tuottamisessa koulutuksilla ym. tapahtumilla.  

VISIT FINLANDIN ROOLI
3. YRITYKSEN SISÄISET ASIAKKAAN 

TURVALLISUUTEEN KOHDISTUAT UHAT



Q9 BMN
Please take a few moments to think about <COUNTRY>. Please tell us everything that pops into your mind when you think of 
<COUNTRY> as a tourist destination.

Spontaneous impressions

Perceptions around nature come through strongly in other European markets.

France

Italy

Russia

Spain

To note: the word ‘cold’ has been removed from the word 
clouds, in order to see more detailed associations with Finland 



Lähde: Tunne asiakkaasi –kohderyhmäopas, 2018





SUOMI TUNNETAAN LUONNOSTAAN

 Suomi on luontomatkailukohde
 Meillä on velvollisuus tarjota 

kansainvälisille matkailijoille 
turvallinen luontoelämys
 Viestintä ennakkoon ja paikan päällä 

on tärkeää –ei vain tiivistelmää
 Turvallisuus ilmiönä korostuu ja 

vaikuttaa koko Suomen imagoon

Source: Global Wildlife Travel Index, 2019
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KIITOS
terhi.hook@businessfinland.fi

virpi.aittokoski@businessfinland.fi



Webinaarin ohjelma
9.00 Tervetuloa ja johdanto teemaan
Terhi Hook, Virpi Aittokoski, Visit Finland

9.15 Tourism Crisis Communication
Dr Lori Pennington-Gray, University of South Carolina

10.00 Visitor management: Scotland’s action plan
Jordan Hewitt, Visit Scotland

11.00 Lounastauko

11.45 Turvallinen ja asiakaslähtöinen opastaminen
Erkki Ollila, Metsähallitus Luontopalvelut

12.05 Vastuullinen viestintä rakentaa kestävää
huomista
Heidi Siira, Metsähallitus Luontopalvelut

12.35 Reippaasti reitille, turvallisesti kotiin
Hannu Väärälä, Tukes

13.05 Inklusiivisuus luontomatkailussa
Jukka Parviainen, Ellare

13.50 Tauko

14.05 Työpajat
 Reittiturvallisuus, Eija Raasakka, Lapin AMK
 Vesiaktiviteettien turvallisuus, Hannu Väärälä, Tukes
 Kaupunkimatkailun turvallisuus, Sanni Liimatta, Helsingin 

matkailun turvallisuushanke
 Pyöräilyn turvallisuus, Pekka Iivari, Lapin AMK

16.00 Päivän päätös


	Turvallisuus luontomatkailussa�- teoriasta käytäntöön!
	Turvallisuus luontomatkailussa�- teoriasta käytäntöön!
	MATKAILIJAN TURVALLISUUTEEN KOHDISTUVAT UHAT�
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	SUOMI TUNNETAAN LUONNOSTAAN
	Slide Number 9
	Webinaarin ohjelma

