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ESIPUHE
Tässä oppaassa esitetään ’kultajyviä’, joissa avataan lyhyesti ja sähkösanomatyylisesti porotilamatkailua. Opas toimii työkaluna porotilamatkailua suunnitteleville ja sitä harjoittaville henkilöille. Oppaalla pyritään helpottamaan porotilamatkailun kehittämistä ja samalla
opas on muistilista, johon on hyvä perehtyä ja jota voi käyttää tukena vaikkapa yritystoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Porotilamatkailun aloittamiseen ja toiminnan harjoittamiseen liittyy monia hyviä puolia ja
myönteisiä odotuksia. Yrittäjyys saattaa olla hyvin toteutettuna kannattavaa ja asiakkaita
sekä markkinoita löytyy laajalti. Porotilamatkailuyrittäjyydessä on myös riskejä ja yllätyksiä.
Oppaan hyvät käytänteet auttavat omalta osaltaan varautumaan vahinko- ja liiketoimintariskeihin. Oppaalla halutaan korostaa oman aktiivisuuden merkitystä asioihin perehtymisessä ja hyvien toimintatapojen jalkauttamisessa käytäntöön.
Porotilamatkailusta on vuosien varrella kertynyt sellaista osaamista, joka on katsottu tärkeäksi paketoida tällaiseen oppaaseen. Porotaloudesta ja poronhoidosta on alueella pitkä
perinne, mikä antaa hyvän perustan porotilamatkailulle. Täysin tyhjentävää listausta hyviksi
koetuista toimintatavoista ei voida kuitenkaan tehdä ja tässä esitetyt kultajyvät eivät välttämättä ole ainoita oikeita tapoja toimia. Sen sijaan tarkoituksena on antaa hyviä syttöjä,
joiden avulla lukija voi pureksia asiaa omalta kannaltaan. Jokaisella kokeneella porotilamatkailuyrittäjällä on tietoa, jolla näitä kultajyviä voidaan täydentää. Hyviä havaintoja ja
vahvaa kokemusta voi olla myös asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla. Tekniikan kehittyminen ja asiakkaiden tarpeiden muutokset muokkaavat porotilamatkailua ja sitä kautta
kultajyviä.
Opas on laadittu Poron Polulla -hankkeen koordinoimassa työryhmässä, johon kuuluivat
hankkeen projektipäällikkö Juha Järvenpään lisäksi Porotilamatkailu ry:n jäsenet Osmo
Säkkinen ja Pasi Karinkangas Kuusamosta, Ilpo Riskilä Rovaniemeltä sekä Matti Särkelä Paliskuntain yhdistyksestä. Pekka Iivari Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista kokosi
kultajyvät oppaan muotoon.
Hankkeen rahoitus tulee pääosin Maaseuturahaston kautta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Ely-keskusten kautta kanavoituna. Hankkeen 20 % omarahoitusosuutta ovat kattamassa Paliskuntain yhdistys, Porotilamatkailu ry., Lapin Safarit, Ruka-Kuusamo Matkailu ry.,
Idän Taiga ry., Ultracom Oy sekä Hossa-Irnin, Kiimingin ja Kollajan paliskunnat.
Vaikka alaa säätelevä lainsäädäntö on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman tarkasti, tekijät huomauttavat, että kultajyvälistan tarkoituksena on toimia ohjeellisena asiakirjana hyvistä toimintatavoista.
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Hyvien käytänteiden tavoitteet
Hyvät käytänteet on luotu tukemaan porotilamatkailua ja porotilamatkailuyrityksiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyvät käytänteet
auttavat yrittäjää ja työntekijää eteenpäin aina
yritystoiminnan ideoinnista yrityksen perustamiseen ja toiminnan harjoittamiseen asti. Lisäksi käytänteissä annetaan vinkkejä myönteisen asiakaskokemuksen luomisesta sekä työ- ja
asiakasturvallisuuden järjestämisestä. Kultajyvälistan muotoon on purettu kokeneiden porotilamatkailuyrittäjien asiantuntemusta. Näin
varmistetaan, että jokapäiväinen käytännön
osaaminen eli niin sanottu hiljainen tieto siirtyisi
tämän avulla eteenpäin.
Käytänteet antavat kuvan siitä, mitä porotilamatkailu tarkoittaa ja mitä pitää osata, jotta
asiakkaiden, työntekijöiden ja eläinten hyvinvointi ja turvallisuus varmistetaan. Yhteisesti
tiedossa olevat toimintatavat on hyvä tuntea,
koska niiden avulla kaikki tietävät, kuinka erilaisissa tilanteissa toimitaan. Tarkoituksena on
myös edistää porotilamatkailussa toimivien yrittäjien yhteistoimintaa, lisätä poronhoitoalueen
kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja
tunnettuutta, sekä edistää ja kehittää porotilamatkailun yleisiä edellytyksiä.
Yhteistyökumppaneiden ja verkostojen merkitys on suuri matkailutuotteiden markkinoinnissa ja toteuttamisessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös yhteistyökumppanit toimivat
yhteisesti hyväksyttyjen arvojen mukaisesti.
Viestinnällä on tärkeä merkitys matkailupalveluiden onnistumisessa. Tämä kultajyvälista on
myös osa hyvää viestintää, jolla tuodaan esille
palveluiden laatua. Hyvä ja ennakoiva viestintä
on yrityksen maineeseen kohdistuvien riskien
hallintaa.
Käytänteet on tarkoitettu ensisijaisesti porotilamatkailuyrittäjien, työntekijöiden ja porotilamatkailuyhdistyksen käyttöön. Käytänteet
ovat hyödyllisiä myös muille poronhoitajille,
paliskunnille ja porotilamatkailuyrittäjyyttä har4

kitseville. Soveltamisala kattaa kaiken porotilamatkailun toiminnan, mutta hyvät toimintatavat
soveltuvat monilta osin myös kaikkeen eläimillä
tuotettuihin matkailuelämyksiin.

Hyvin suunniteltu on
puoliksi toteutettu
Kaikki alkaa ideasta. Toteuttaminen lähtee
käyntiin, kun olet yhteydessä alan yhdistykseen
ja perehdyt olemassa olevaan tietoon.
1. Ota yhteyttä Poromatkailu ry:hyn ja hanki
sieltä tietoa porotilamatkailun harjoittamisesta, kun alat suunnitella toiminnan aloittamista
(www.porotilamatkailu.fi).
2. Osallistu mahdollisimman pian Porotilamatkailu ry:n kevät- tai syyskokoukseen päästäksesi
kokeneiden toimijoiden kanssa samaan verkostoon.
3. Perehdy tähän kultajyvälistaan; se antaa sinulle nopeasti käsityksen siitä, mikä sinua odottaa ja mitä sinulta edellytetään.
4. Liity jäseneksi Porotilamatkailuyhdistykseen
(jäseneksi voi liittyä vain paliskuntaan kuuluva
poronomistaja) ja sitoudu näihin yhdistyksen
hyväksymiin ohjeisiin, ’kultajyvälistaan’.
5. Jos olet toiminnan aloittaja, pyydä paria Porotilamatkailu ry:n hallituksen tai hallituksen valtuuttamaa kokenutta porotilamatkailuyrittäjää
käymään luonasi neuvonta- ja ajatustenvaihtokäynnillä.

Minustako
porotilamatkailuyrittäjä?
Jossakin vaiheessa teet päätöksen. Kun huomaat, että porotilamatkailu kiinnostaa, edessäsi
on yrityksesi perustaminen.
6. Pohdi lähdetkö alalle. Alkuun sinua auttaa
parhaiten se, että hankkiudut kisällioppiin yhteen tai useampaan porotilamatkailuyritykseen.
Saat kokemusta alan toiminnasta ja siitä, onko
tämä ala, jolla haluat toimia. Sopivia kisällikohteita löydät osoitteesta www.porotilamatkailu.fi
7. Mieti yrityksellesi liikeidea, nimi ja laadi liike-

sa/lomakkeet/stm_6_02/).
14. Ota lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöillesi valitsemastasi vahinkovakuutusyhtiöstä.
15. Varmista, että alihankkijallasi on voimassaolevat vakuutukset ja että hän täyttää turvallisuus- ja laatuvaatimukset.
16. Sinun ei kannata tehdä kaikkea itse. Verkostoidu alueen muiden porotilamatkailuyrittäjien
ja matkailutoimijoiden kanssa.
17. Hinnoittele tuotteesi oikein. Arvosta toimintaasi.
18. Tee kirjallinen sopimus kotimaisen yhteistyökumppanin kanssa, koska se on varmempaa, jos jotakin sattuu tai tulee erimielisyyksiä.
19. Älä tee suoraa sopimusta ulkomaisen maahantuojan/osapuolen kanssa, koska joutuisit tekemisiin muun kuin Suomen lain kanssa.
20. Käytä asiantuntijan laatimaa sopimuspohjaa
toimiessasi yhteistyökumppanisi kanssa (lisätietoa esimerkiksi: www.lme.fi/media/pdf/esiselvitys-280214-pdf.pdf ).
21. Suoraan poromatkailutilalle varauksen tehnyt yksityishenkilö eli ’nettituristi’ kulkee Suomen lain mukaan. Vastuukysymykset ratkotaan
Suomen lain mukaan.

toimintasuunnitelma.
8. Perusta itsellesi jokin yritysmuoto (toiminimi,
Ky, Oy), jonka piikkiin teet porotilamatkailuyritystoimintaa. Saat Y-tunnuksen (poronomistajan Y-tunnus ei kelpaa).
9. Työvoimaa käyttäessäsi varmistu lakisääteisistä maksuista (www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/
tyonantajan-abc/tyonantajamaksut-316483).
10. Toiminnassasi on toimialaan liittyviä liiketoimintariskejä, ota ne huomioon.
11. Varmista, että yritykselläsi on voimassaolevat oikeusturva- ja vastuuvakuutus, koska niillä
hallitaan yrityskohtaisia riskejä.
12. Yrittäjän suositellaan ottavan itselleen yrittäjän työajan- ja vapaa-ajan vakuutuksen.
13. Tee kirjallinen sopimus työntekijöidesi kanssa (www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkos-

Matkailuporon pitää olla
osaava ja koulutettu
Poro on tärkein työvälineesi. Alalla on paljon tietämystä siitä, miten poro valmennetaan matkailualalle. Tieto ja kokemus kannattaa hyödyntää.
22. Hanki kokeneemmilta tietoa poron käytöstä
matkailupalveluissa.
23. Kun tarvitset poron matkailukäyttöön ja ostat sen ulkopuoliselta, osta jonkin verran taamottu poro (tai raakki kilpahärkä) ja jatka itse
taamomista omiin tarpeisiisi sopivaksi. Ellet itse
kouluta poroja, tiedustele, mistä saisit niitä ostaa.
24. Ota yhteyttä poronomistajiin tai porotilamatkailuyrittäjiin, jotka osaavat taamoa poroja
matkailukäyttöön. Kysy heiltä tiedot ja niksit
porojen kouluttamiseen.
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25. Tutustu Porotilamatkailun ry:n matkailuporojen pilttaussääntöihin (www.porotilamatkailu.
fi/saannot).
26. Kutsu paikalle Porotilamatkailu ry:n koulutettu pilttaaja, joka hyväksyessään poron ilmoittaa sen Paliskuntain yhdistyksen matkailupororekisteriin.
27. Totuta poro vieraisiin ihmisiin ennen kuin
asiakkaat saavat lähestyä sitä. Anna matkailijoiden ja vieraidesi koskea poroon vain luvan
kanssa.

Hyvin voiva poro on
paras matkailuporo
Kun poro on voimissaan ja terve, se tekee mielellään töitä. Poron hyvinvoinnista ovat kiinnostuneita myös asiakkaat.
28. Pidä huolta, että käytössäsi on riittävästi
ajoporoja ja yhteistyökumppaneita, jotta palvelut sujuvat ja porot saavat lepovuoroja.
29. Pidä ajopäiväkirjaa porojen käytöstä.
30. Kerro poron elämän vuodenkierrosta asiakkaille. Apuna voit käyttää vuosikalenteria, jossa
näkyy poron vuosittainen työkäyttö ja laitumillaoloaika.
31. Porojen pitämistä kytkettynä muutoin kuin
välittömästi ennen poroajelutusta pitäisi välttää.
32. Järjestä erillinen tila, jossa sairas ja loukkaantunut poro pystytään hoitamaan. Sairaskarsina on sijoitettava niin, etteivät muut porot
ole yhteydessä sairaaseen poroon.
33. Ensiapuvälineiden pitää olla välittömästi saatavilla ajolenkeillä porojen tapaturman varalta.
Samoin vakavasti loukkaantuneen poron lopetusvälineet (älä tee sitä asiakkaiden nähden).
34. Osoita esimerkiksi kieltotauluin, että matkailijoiden omien eväiden tarjoaminen poroille
on ehdottomasti kielletty. Asiakas ja muu ulkopuolinen saa syöttää porolle vain tilalta annettuja ruokia.
35. Varmistu poron riittävän energian sekä puhtaan lumen tai veden saannista.
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Laidunaika

Työaika

36. Varmista, että matkailuporot ja muut porot
eivät ole kontaktissa matkailukauden aikana.
37. Matkailukauden jälkeen, tarkkaile poroja viikon ajan tarttuvien tautien havaitsemiseksi, ennen kuin päästät ne muiden porojen joukkoon.
38. Luo hyvä vaikutelma pitämällä porojen tarhat sekä ruokinta- ja pitopaikat puhtaina ja hyvässä kunnossa.
39. Seuraa poron kuntoa silmämääräisesti ja arvioi sen työkykyä jatkuvasti.
40. Matkailuporo poistetaan automaattisesti
Paliskuntain yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä 1.6. sinä vuonna, kun poro täyttää 15 vuotta.

Laita hyvät toimintatavat
käytäntöön
Esimerkkinä poroajelutus. Tässä kuvataan perusohjelmapalveluna porotilalla käynti ja mallitapauksena on käyty läpi poroajelutus. Kuvattu
esimerkki on porotilamatkailun ydintoimintaa,
jolla vaikutetaan asiakkaan elämykseen.
41. Tee sanallinen kuvaus jokaisesta reitistä ja
palvelusta. Se auttaa muun muassa kuluttajaturvallisuuslain mukaisen suunnitelman tekemisessä.
42. Kohtaa asiakas ystävällisesti ja osoita vieraanvaraisuutta.
43. Ohjelmapalveluun lähtiessä kerro asiakkaille, minne ollaan menossa ja miten poropaikalla
ja porojen kanssa käyttäydytään. Asiakkaiden
tulee käyttäytyä rauhallisesti
porojen läheisyydessä. Kävellään, ei juosta.
44. Varmista, että sinulla on
asiakasryhmään ja toimintoihin soveltuvat välineet ja
niitä on riittävästi.
45. Maastoon lähdettäessä on sovittava yhteydenpitokäytäntö. Raidolla pitää olla valmius
ottaa yhteys pääoppaaseen/kotijoukkoihin
kännykällä. Pidä kännykän vara-akku mukana.
Pääopas tunnistetaan huomioliiveistä.

7

46. Käytä perinteisiin ja paikalliseen kulttuuriin
sopivia aitoja varusteita.
47. Varmista, että itselläsi ja työntekijöilläsi on
sopivat ja siistit asut (työntekijöillä hyväksymäsi
tai antamasi). Asutkin ovat vieraalle osa elämystä. Hyvä olisi, jos kiinnitettäisiin huomiota myös
vierailijoiden asusteiden puhtauteen.
48. Saamen puvun käytölle on omat sääntönsä.
(mb.cision.com/Public/14247/2124070/
b51438405894675d.pdf).
49. Varmista, onko matkanjärjestäjä antanut erityisohjeita ohjelmapalvelun sisältöön ja järjestämiseen esimerkiksi turvallisuuden osalta.
50. Vie asiakkaat ohjatusti ohjelmapalveluun
suunnitellulle alueelle.
51. Varmista, että asiakkailla on tarkoitukseen
soveltuva vaatetus (kerrospukeutuminen) ja jalkineet. Suojaa erityisesti kasvot, kädet ja jalat
paleltumien varalta.
52. Valmistele reitti tasoitetulle alustalle niin,
että se on hyvä ajaa, laadukas ja turvallinen
myös vähällä lumella.
53.Turvallinen rekeen sijoitettavien asiakkaiden
määrä on 1–2 aikuista tai huoltaja ja 1–2 lasta.
Älä pistä lapsia keskenään rekeen.
54. Asiakkaan on istuttava reessä.
55. Aja itse raidon keulassa, jos asiakkaat haluavat ajaa poroa.
56. Porolla on yksilölliset valjaat. Muiden porojen valjaita ei kannata käyttää.
57. Poro kannattaa totuttaa länkien valjastamiseen samalta puolelta, josta valjastat sen myös
ohjelmapalvelutilanteessa.
58. Aisojen pituus määrittyy poron pituuden
mukaan. Mieluummin liian pitkät kuin lyhyet.
59. Selvitä, mistä välineitä (rekiä ja valjaita) saa.
60. Maastossa liikuttaessa pidä varavaljaita, aisoja ja narua käden ulottuvilla, jos jotakin tarvitsee korjata tai vaihtaa.
61. Seuraa asiakkaiden mielialaa, kuntoa ja jaksamista.
62. Asiakkaiden täytyy pitää riittävä etäisyys
poron sarviin.
63. Kaluston pitää olla kaatumatonta ja turvallista.
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64. Asiakkaille kerrotaan porotilan toiminnasta
ja perustietoja porosta ja poronhoidosta sekä
poron elinkaaresta. Asiakkaita kiinnostavat monet asiat ja yksityiskohdat porotilalla. Mieti, miten osaat kertoa erityisyydestämme.
65. Tuo esille sopivalla tavalla omaa sukuhistoriaasi ja aitoutta alueen pysyvänä asukkaana.
66. Tunne paikallishistoria. Varaudu kertomaan
myös mitä muuta nähtävää ja koettavaa alueelta löytyy.
67. Pidä huolta, että häiriötekijöitä ei tule väliin,
kun asiakkaille kerrotaan tarinoita ja ohjeita.
68. Varaudu myös oheisohjelmaan. Kaikille
asiakkaille pitää löytyä sopivaa toimintaa, esimerkiksi siksi ajaksi, kun he odottavat muiden
palaamista ajelulta.
69. Jätä asiakkaalle hyvä mieli antamalla muistoksi jokin ainutlaatuinen porolla ajamiseen liittyvää paikallinen tuote (poroajokortti, lahja tai
GPS-ajodiplomi).
70. Kerää poronhoitokulttuuriin ja matkailuun
liittyviä hyviä tarinoita ja kerro niitä asiakkaille
sopivalla tavalla.
71. Huolehdi tilan ja ympäristön yleisestä siisteydestä. Huolehdi myös tuotteiden ja välineiden asianmukaisesta kunnosta.
72. Lopettaessasi päivän työt, varmista, että välineet ja varusteet ovat kunnossa.
73. Varmista, että porojen ulosteet ja muut jätökset eivät kulkeudu ajoneuvoihin.
74. Muista jälkimarkkinointi.
75. Kerää asiakaspalautetta.
76. Kehitä omaa ja henkilökuntasi osaamista
koko ajan.
77. Panosta jatkuvaan tuotekehitykseen. Yritä
saada uusia tuotteita ja elämyksiä markkinoille
joka vuosi.

Turvallisuus jalkautetaan kaikille
Turvallisuus on tärkeä osa laatua. Turvallisuus
kattaa kaiken sen, kun porotilalle tullaan ja sieltä poistutaan. Asiakkaat, yhteistyökumppanit,
työntekijät ja viranomaiset edellyttävät turvallisia matkailupalveluita. Vaarojen ennaltaehkäiseminen on parasta turvallisuustyötä.
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Arvioi toimintasi riskit asiakkaille, työntekijöille,
eläimille ja ympäristölle.
79. Sinulla pitää olla ajantasainen turvallisuusasiakirja, joka on kaikki toiminnot ja palveluiden
osa-alueet kattava suunnitelma. Turvallisuusasiakirja on palvelun tarjoajan työkalu turvallisuustoiminnan järjestämiseksi ja kirjaamiseksi.
Turvallisuusasiakirjan tulee sisältää esimerkiksi
kirjallinen suunnitelma vaarojen tunnistamiseksi, riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin
varautumiseksi (www.tukes.fi/tiedostot/tuoteturva/kuluttajavirasto/turvallisuusasiakirjamalli.
pdf ).
80. Kaikkia turvallisuusriskejä et voi tunnistaa.
Seuraa tuotteesi toimivuutta sekä onnettomuus- ja ’läheltä piti’ -tilanteita ja kirjaa ne ylös
(www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/
Kulutustavarat/Vaarallinen-tavara-tai-palvelu/
Ilmoitus-valvontaviranomaiselle/). Tee
tarvittavia parannuksia ja muutoksia.
81. Merkitse turvallisuusasiakirjaan yrityksesi turvallisuusasioista vastaava henkilö ja varahenkilö sekä heidän yhteystietonsa.
82. Tee suunnitelma jokaisesta reitistä mitä
käytät. Suunnitelmassa kuvaat reitin tiedot;
pituuden, riskipaikat, ajon keston, yhteiskäytön (mahdolliset muut ohjelmapalvelut) ja sen,
onko reitin varrella jotakin ohjelmaa tai taukopaikkoja, joissa pysähdytte. Mieti suunnitelmaan sekin, voiko asiakas ajaa reitin (lenkin)
yksinään. Nimeä reittivastaava eli henkilö, joka
huolehtii reitistä ja vastaa sen turvallisuudesta.
83. Tunnista vaaralliset maastonkohdat (mm.
tiet, tasoristeykset ja vesialueiden ylitykset) reitin suunnittelussa ja menettelytavat turvallisuuden varmistamiseksi, kuten mahdolliset vaihtoehtoiset reitit.
84. Suunnittele ja merkitse reitille tietyt pelastuspisteet, joihin apu pääsee nopeasti paikalle. Tällöin opas ja hätätilanteessa myös asiakas
voivat sanoa, missä ollaan. Pelastuspisteet voi
merkitä maastoon. Mieti myös tiet tai reitit,
joita pitkin apu kulkisi. Tärkeää on tietää myös
10

porotilan katuosoite, jonka avulla pelastuslaitos
suunnistaa kohteeseen.
85. Perehdytä kanssasi työskentelevät henkilöt
turvallisuusasioihin esimerkiksi käymällä läpi
ohjelmapalvelutuotteen sisältö turvallisuuden
näkökulmasta ja antamalla heidän tutustua yrityksen turvallisuusasiakirjaan. Pyydä perehdytettävää kuittaamaan asiakirja nähdyksi.
86. Pidä luetteloa palvelussa käytettävistä tiloista, rakenteista, välineistä, reiteistä, eläimistä, henkilönsuojaimista ja muusta tarpeistosta
sekä niiden huoltoa koskevista vaatimuksista.
87. Määrittele suurin mahdollinen turvallinen
asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun
osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa,
kokemusta, koulutusta, kielitaitoa ja muita vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset. Ota tuotteesi suunnittelussa huomioon erityisryhmät,
esimerkiksi raskaana olevan naisen tai näkövammaisen lapsen osallistumismahdollisuuksista.
88. Liitä turvallisuusasiakirjaan hätäilmoituksen tekemisen ohje sekä suomeksi että englanniksi. Liitä asiakirjaan
myös ensiapuohje ja palon sammuttamisen ohje. Hätäilmoituksen tekemisen ohje
voi olla esillä esimerkiksi taukopaikoilla, pelastuspisteissä ja rakennuksessa.
89. Jos asiakkaalle on sattunut vahinko tai ’läheltä piti’ -tilanne asiakkaan omasta varomattomuudesta johtuen, vaadi asiakkaalta kirjallisesti, että hän on kunnossa eikä hänellä ole mitään
korvausvaatimuksia.
90. Kysy asiakkailta porotilavierailun päättyessä, onko kaikki hyvin tai jäikö palautetta annettavaksi.
91. Pidä laastareita, sidetarpeet, lämpöpeite
ja hätäensiapuoppaan sisältävä ensiapulaukku
mukana niin tilalla kuin maastossa. Pidä ensiaputaitosi ajan tasalla (vähintään EA 1).
92. Ajoreitin kunnosta ja sääoloista riippuen raitoa kohti (peräkkäin sidottuina) kannattaa pitää
korkeintaan neljä-viisi ajoporoa hallittavuuden
ja turvallisuuden vuoksi.
93. Turvallisuusdokumentaatioon, suunnitelmi-

merkiksi sääolosuhteiden takia.
99. Hätätapauksessa sinun pitäisi kyetä irrottamaan poro reestä tai valjaista nopeasti. Keinona voi olla esimerkiksi puukko tai pikasolki
(palomiehen haka).
100. Varaudu myös onnettomuuden jälkihoitoon ja tilanteen purkamiseen asiakkaiden ja
tarvittaessa myös henkilökunnan kanssa.

Henkilökunta ja työvoima
yrityksen voimavarana
Henkilökunnan perehtyneisyys ja palveluosaaminen ovat välttämättömiä osia matkailuelämyksen tuottamisessa. Työnantajan pitää
huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
en laatimiseen ja riskien arviointiin saat neuvoja
Porotilamatkailu ry:ltä.

Varaudu poikkeaviin tilanteisiin
Kaikesta ennakkosuunnittelusta huolimatta jotakin poikkeavaa voi sattua. Yllättävä tilanne voi
tulla eteen vahingon, resurssipulan, sääolojen
tai tekniikan toimimattomuuden vuoksi.
94. Huolehdi ammattityövoiman saatavuudesta. Suunnittele etukäteen, mistä saat työntekijän, jos yllättävä tarve ilmenee.
95. Varaudu liiketoimintariskeihin, jotka voivat
aiheutua esimerkiksi yrittäjän omasta sairastumisesta, erääntyneistä saatavista, tärkeän yhteistyökumppanin vararikosta, kansainvälisestä
turvallisuustilanteesta, eläinsairauksista ja lentoliikenteen tyrehtymisestä (esimerkiksi Islannin
tuhkapilvi).
96. Sovi henkilökunnan kesken, kuka vastaa yrityksen viestinnästä, jos jotakin sattuu. Onnettomuustilanteissa viranomaiset vastaavat tutkintaan liittyvästä viestinnästä.
97. Varaudu ennakkovaraamisen ja maksukäytäntöjen aiheuttamiin riskeihin (haamuvaraukset, väärennetty käteinen, väärennetyt laskut,
asiakkaiden maksujen viivästyminen).
98. Suunnittele etukäteen varaohjelma, jos joudut perumaan alun perin sovitun ohjelman esi-

101. Ihannetapauksessa uudella työntekijällä
on kokemusta porotilan töistä tai porotilamatkailusta.
102. Työntekijällä on asiakaspalveluasenne hallussa heti alussa.
103. Perehdytä uusi työntekijä laittamalla hänet
kokeneen oppaan mukaan.
104. Tarkkaile henkilökuntasi/kumppaneidesi
työtapoja omissa ja matkailuyrityksen yhteisissä töissä ja arvioi säännöllisesti työn fyysistä ja
henkistä kuormitusta.
105. Ilmoita vakavasta työtapaturmasta poliisille ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Työtapaturma on vakava, jos työntekijä
menehtyy tai hänelle aiheutuu pysyvä tai vaikealaatuinen vamma.
106. Ilmoita itsellesi sattuneesta työtapaturmasta lääkärille ja vakuutusyhtiölle.
107. Ilmoita työntekijälle sattuneesta työtapaturmasta lääkärille ja vakuutusyhtiölle. Selvitä
etukäteen vakuutusyhtiön kumppanilääkäri,
jonne yhtiö suosittelee hakeutumista hoitoon.
108. Ilmoita TUKESiin vain vakavasta vaaratilanteesta, onnettomuudesta tai tapaturmasta.
Näitä ovat esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa
on kutsuttu paikalle ambulanssi tai on käyty ensiapuasemalla (www.tukes.fi).
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Viestintä

TIMANTIT

Yrityksen on tärkeää olla esillä myös sosiaalisessa mediassa. Hyvällä viestinnällä torjutaan
myös poikkeavien tilanteiden aiheuttamaa epävarmuutta.

Porotilamatkailua toteutetaan
seuraavin periaattein

109. Mene mukaan sosiaaliseen mediaan. Seuraa, mitä yrityksestä puhutaan SOMEssa ja keskustelupalstoilla.
110. Verkostoidu viestinnässä ja markkinoinnissa. Osallistu messutapahtumiin ja yhteisesitteisiin.
111. Käytä myös kuvallista viestintää asiakkaille.
Apuna ovat esimerkiksi tässä kultajyvälistassa
käytetyt opastaulut.
112. Yhteistyökumppaneiden kesken sovitaan
viestinnästä poikkeavissa tilanteissa.

1. Porotilamatkailua harjoitetaan vastuullisesti perinteitä ja paikallista kulttuuria
kunnioittaen sekä tarjoamalla laadukkaita
ja turvallisia elämyksiä aidossa ympäristössä.
2. Asiakkaiden odotuksiin vastataan ammattitaidolla ja hyvällä palvelulla. Porotilamatkailu ylläpitää asiakkaiden kiinnostusta
luontoon ja auttaa kylien ja maaseudun pysymistä elinvoimaisina.
3. Muiden elinkeinojen ja sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon käymällä
säännöllistä vuoropuhelua asukkaiden ja
yrittäjien kanssa erilaisten tarpeiden ja
toimintojen yhteensovittamiseksi.
4. Toimijat verkostoituvat ja tekevät yhteistyötä alueen muiden porotilamatkailuyrittäjien ja matkailutoimijoiden kanssa.
Osataan hyödyntää oppimestari- ja kisälliperusteista tiedon siirtämistä.
5. Markkinointia toteutetaan hyviä tapoja
noudattaen. Porotilamatkailusta jaetaan
totuudenmukaista tietoa monipuolisia
viestintäkanavia hyödyntäen.
6. Porotilamatkailuyrittäjä on samalla myös porotalouden harjoittaja siihen
kuuluvine oikeuksineen ja velvoitteineen.
Porotilamatkailuyrittäjä edustaa näkyvästi
poroelinkeinoa maailmalle ja samalla hän
on tärkeä esimerkki nuorille, jotka tulevat
alalle tai suunnittelevat porotaloudesta
itselleen elinkeinoa.
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LIITE KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

KULUTTAJATURVALLISUUSLAKI (920/2011)
Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu
vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.
Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.
Palvelun tarjoajan on laadittava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä
tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana
oleville (koskee mm. seikkailu-, elämys- ja luontopalvelua sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelua, jollei siihen sisältyvää riskiä voida
arvioida vähäiseksi).
Toiminnanharjoittajan on selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla annettava kuluttajille ja kuluttajiin
rinnastettaville tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin liittyvät vaarat.
VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄITÄ
KULUTTAJAPALVELUJA KOSKEVASTA
TURVALLISUUSASIAKIRJASTA (1110/2011)
Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:ssä tarkoitettu turvallisuusasiakirja on laadittava siten,
että se on riittävän kattava ja yksityiskohtainen
ottaen huomioon toiminnan luonne ja laajuus.
Turvallisuusasiakirjassa on selvitettävä, jollei se
ole erityisestä syystä kohteena olevan palvelun
osalta tarpeetonta: 1) palvelun tarjoajan nimi,
kotipaikka ja yhteystiedot; 2) turvallisuusasioista vastaavat; 3) ennakoitavat vaaratilanteet
ja niiden mahdolliset seuraukset; 4) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; 5) ohjeet erilaisia 3 kohdan mukaisesti ennakoituja
onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten; 6) palvelun tarjoamisessa mukana olevien

turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja
kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja
koulutusvaatimukset; 7) palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet,
henkilönsuojaimet ja muu tarpeisto sekä niitä
ja niiden huoltoa ja kunnossapitoa koskevat
vaatimukset; 8) palvelun tarjoamiseen liittyvät
olosuhderajoitukset; 9) palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta ja
muita vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset;
10) palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden
kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet; 11) miten erilaiset
onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä; 12)
menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi;
13) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan palvelun tarjoamisessa mukana olevien
tietoon; 14) mitä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (613/2004) säädettyjä tietoja annetaan palveluun osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten
nämä tiedot annetaan. Turvallisuusasiakirjassa
on tarpeen mukaan otettava huomioon myös
kohteen tai sen rakenteen tavanomaisesta
poikkeava käyttö.
PELASTUSLAKI (29.4.2011/379)
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä,
että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:
1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen
sekä leviämisen vaara on vähäinen;
2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tuli-

13

palossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa
poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan
pelastaa muulla tavoin;
3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu
huomioon.
Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa
ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen
alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että
siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen
vaikeutuu.
Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on
poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan
kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai
kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka
mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on
laadittava pelastussuunnitelma.
ELÄINSUOJELULAKI (4.4.1996/247)
Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty.
Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten
terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.
Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava,
suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä
muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinlajin tarpeet. Eläimen pitäminen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty.
Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta
tai hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja
olosuhteet on tarkistettava riittävän usein.
Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman
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ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä
liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen sitominen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Eläimen on annettava
levätä kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua.
Eläimen näytteillä pitämisestä taikka käyttämisestä valo- tai elokuvauksessa tai muussa
esityksessä ei saa aiheutua eläimelle kipua tai
tuskaa. Eläin on lopetettava mahdollisimman
nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla.
Eläimen saa lopettaa vain se, jolla on riittävät
tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Eläimen lopettavan
henkilön on varmistettava, että eläin on kuollut
ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdytään.
MAASTOLIIKENNELAKI (22.12.1995/1710)
Lakia sovelletaan moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämiseen maastossa ja moottorikelkkailureitillä. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei
saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä
maastossa maa-alueella ilman maan omistajan
tai haltijan lupaa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita
poronhoitoon kuuluviin töihin poronhoitolaissa
(848/90) tarkoitetulla poronhoitoalueella ja sen
välittömässä läheisyydessä lumipeitteen aikana
eikä liikkumiseen näihin töihin kuuluvissa välttämättömissä tehtävissä lumettomassa maastossa.
YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI (86/2000)
Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa
niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan
ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida
kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on

rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön
ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai
muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten,
että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (huom.,
myös pohjaveden pilaamiskielto).
JÄTELAKI (1072/1993)
Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista,
viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen
loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).
Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle,
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa
yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan
jätteen keräystä varten. Vastaanottopaikka voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman
kiinteistön kanssa.
MAANKÄYTTÖ- JA
RAKENNUSLAKI (132/1999)
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennusluvan sijasta rakentamiseen
voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön
ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupaasian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos
toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin.
Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ym-

päristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja
rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä
sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos
toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa olevat kuormitus
ja rakennuksen käyttötarkoitusvaatimukset. Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten,
etteivät siihen rakentamisen ja käytön aikana
kohdistuva kuormitus aiheuta sortumista, lujuutta tai vakautta haittaavia muodonmuutoksia eikä vaurioita rakennuksen muita osia taikka
rakennukseen asennettuja laitteita tai kiinteitä
varusteita. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja
rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymisen
vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen on oltava
sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus sen käyttötarkoituksen
edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja
kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman,
onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.
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