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HANKKEET TOISTENSA TUKENA

Maria Hakkarainen

Hankkeilla pyritään tuottamaan tietoa ajankohtaisiin kysymyksiin sekä etsimään ratkaisuja 
alati muuttuvan yhteiskunnan kehityshaasteisiin. Usein ajan hermolla toimivien hankkei-
den tavoitteet ja toimenpiteet risteävät keskenään, jolloin eri hankkeissa voidaan päätyä 
tekemään osittain samoja asioita. Pelkästään tietoisuus oman alan hankkeiden toiminta- 
suunnitelmista vähentää ja estää päällekkäistä työtä. Tiiviimpi yhteistyö tuottaa jo selkeitä 
resurssisäästöjä ja monipuolisempia tuloksia, kun aihetta voidaan lähestyä yksittäisen 
hankkeen näkökulmaa laajemmin.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa (MTI) on ollut samanaikaisesti TILMA-hank-
keen kanssa käynnissä muun muassa Jakamistalous matkailussa (2017–2018, EAKR)  -hanke. 
Siinä tarkasteltiin, miten jakamistaloutta voidaan hyödyntää yritysten tuotekehityksessä ja 
liiketoiminnan kehittämisessä sekä miten ilmiöön liittyviä haasteita voidaan hallita. Hank-
keessa on kartoitettu jakamistalouden muotoja sekä jakamistalouden matkailullista toi-
mintaympäristöä ja kenttää Lapissa. Lisäksi on selvitetty paikallisen arjen jakamisen mah-
dollisuuksia ja haasteita matkailussa. 

Ilmaismajoituksen ja vertaismajoituksen tilastointihaasteet yhdistivät jakamistaloushan-
ketta ja TILMA-hanketta. Ilmaismajoitus koostuu sekä sukulaisten ja tuttavien luona 
yöpymisistä että paikallisten asukkaiden omissa kodeissaan yövyttämistä matkailijoista 
eli vertaismajoituksesta. Näiden ilmiöiden tarkastelussa pystyttiin hyödyntämään molem-
pien hankkeiden toimia ja resursseja. TILMA-hankkeen toimeksianto matkailututkimuksen 
kandidaattiseminaarille ohjasi ja kannusti yhtä opiskelijaa kartoittamaan sohvasurffausta 
eli Couchsurfing-verkoston kautta ilmaiseksi tarjottavaa majoitusta Lapissa. Opiskelijan 
tekemä kysely tuotti tietoa Couchsurfing-majoituksesta lappilaisena ilmiönä sekä tilastotie- 
toa kyseisestä majoitusmuodosta. Ilmaismajoituksen rinnalle on noussut nopeasti toinen 
vielä tilastointitapojaan etsivä, kaupallinen vertaismajoitus, jonka tunnetuin toimija on tällä 
hetkellä Airbnb. Tämän majoitusmuodon tarkasteluun tartuttiin puolestaan Jakamistalous 
matkailussa -hankkeessa (ks. luku Vertaismajoituksen tilastointia – Airbnb Rovaniemellä, s. 
31). Hankkeessa tehdyt tiedonkeräykset ja toimeksiannetut opinnäytteet tuottivat molem-
mille hankkeille tärkeää tietoa Airbnb-majoituksen tilanteesta ja laajuudesta Lapissa.

Hankkeissa tehtyjen toimenpiteiden tuloksena syntyi kaikille osapuolille hyödyllisiä aineis-
toja ja tuloksia. Hankeyhteistyö vahvisti sitä tosiasiaa, että yhteistyö on avainasia kehit-
tämistyössä – kuten monissa muissakin töissä. Yhdessä toimien ja tietoja jakaen säästet-
tiin resursseja ja pystyttiin kehittämään asiantuntijuutta. Yhteistyö tuotti myös ikään kuin 
automaattisesti uusia näkökulmia ja oivalluksia käsiteltävään asiaan.


