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JOHDANTO

Arktisuutta tuodaan esille Rovaniemen markkinoinnissa yhä enemmän, 

vaikka arktisuuden sisältö on usein epäselvä. Matkailijoiden käsityksiä ark-

tisuudesta on tutkittu (Müller, 2014), mutta matkailuyritysten näkemyksiä 

aiheesta ei ole tutkimuksissa huomioitu. Olemme kiinnostuneita arktisesta 

matkailusta yhteistyön käytäntöjen ja strategisen kehittämisen näkökulmas-

ta, koska yhteistyön kautta matkailuyritykset voivat menestyä paremmin ja 

lisätä kohteen kilpailukykyä (ks. Haapakoski, 2013, s. 16). Suurin osa mat-

kailuyrityksistä Suomessa on mikroyrityksiä (Komppula, 2013, s. 362), joten 

yksittäisten yritysten vaikutusmahdollisuudet alan kehitykseen ovat pienet 

(Haapakoski, 2013). Siksi yhteistyöllä on matkailutoimialalla merkittävä roo-

li (Haapakoski, 2013). Jotta arktisia mahdollisuuksia pystyttäisiin hyödyntä-

mään matkailussa nyt ja tulevaisuudessa, yhteistyön käytäntöjen tulisi viedä 

arktisen matkailun kehitystä eteenpäin.

Matkailun alueellisesta yritysyhteistyöstä on tehty useita opinnäyte- ja muita 

tutkimuksia Rovaniemen alueella (esim. Pykäläinen, 2012; Rusko, Merenhei-

mo & Haanpää, 2013). Tutkimuksemme Rovaniemen matkailuyhteistyöstä 

ja sen kehittämisestä tuo keskusteluun mukaan arktisen matkailun näkökul-

man. Tutkimuksemme tuloksia voidaan hyödyntää yhteistyön tämänhetki-

sen tilan tarkastelussa sekä Rovaniemen matkailuyhteistyön ja arktisen mat-

kailun strategisessa kehittämisessä. 

Tutkimme matkailua yritysten näkökulmasta ja strategisen yhteistyön poh-

jalta. Pääkäsitteitämme ovat arktisuus, yritysyhteistyö, strategiset käytän-

nöt ja strateginen kehittäminen matkailussa. Käytännön toiminta yritysten 

välisessä yhteistyössä ei välttämättä vastaa strategisia linjauksia (Kylänen & 

Rusko, 2011), jolloin yhteistyö ei kehity suunnitellulla tavalla. Tutkimalla yri-

tysten arkipäiväistä yhteistyötä saamme tietoa yhteistyön käytännöistä. Sen 

pohjalta voimme tarkastella alueen matkailuyhteistyön strategista kehittä-

mistä.

Tutkimuksemme empiirinen kohde on Visit Arctic Europe -hanke (VAE-han-

ke) ja arktinen matkailu. Rovaniemeä markkinoidaan arktisena matkakoh-

teena, jollaiseksi se voidaan määritellä sijaintinsa perusteella. Matkakohde 

voidaan kuvata alueellisen identiteetin omaavana paikkana, jonne matkus-

tetaan ja jossa on matkailupalveluja tarjoavia yrityksiä (Hall, 2008b, s. 191–

192). Lähestymme yritysten välisen yhteistyön kautta Rovaniemeä matka-

kohteena, joka muodostuu monenlaisista palveluista ja vetovoimatekijöistä 

(ks. Hall, 2008b, s. 191–192). 
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Tutkimuksemme aineiston muodostavat VAE-hankkeen rovaniemeläis-

ten matkailuyritysten teemahaastattelut. Finnish Lapland Tourism Board 

-yhdis tyksen koordinoimassa hankkeessa on mukana yrityksiä Suomesta, 

Ruotsista ja Norjasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Skandina-

viasta yhtenäinen laadukas arktinen matkailualue sekä tunnettu ja kilpailu-

kykyinen arktinen matkakohde. Siksi oletamme, että hankkeeseen osallistu-

villa yrityksillä on käsityksiä arktisuudesta yritystoimintansa näkökulmasta. 

Lisäksi hankkeen tarkoituksena on kehittää aluetta sekä sen matkailutuottei-

ta ja markkinointia yhteistyössä monien toimijoiden kanssa, joten yrityksis-

sä on todennäköisesti pohdittu myös yhteistyötä. (Ks. Visit Arctic Europe.)

Tutkimuksemme on laadullinen; pyrimme kuvaamaan haastateltavien yri-

tysten näkemyksiä arktisesta matkailuyhteistyöstä ilmiönä sekä antamaan 

näille merkityksille teoreettisesti mielekäs tulkinta (ks. Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 85). Tarkoituksenamme on muodostaa käsityksiä arktisuudesta, stra-

tegisista yhteistyökäytännöistä ja niiden kehittämisestä arktisten matkailu-

yritysten välillä. Emme pyri yleistämään tuloksia muuhun matkailuyritys-

ten väliseen yhteistyöhön Rovaniemellä, Lapissa tai Pohjoismaissa. Analyysi-

menetelmänä käytämme teorialähtöistä sisällönanalyysiä. 

Päätutkimuskysymyksemme on: Miten arktista matkailua kehitetään stra-

tegisesti matkailuyritysten yhteistyön käytännöissä? Osakysymyksiä ovat: 

Millaisia ovat matkailuyritysten käsitykset arktisuudesta? Millaisia ovat 

matkailu yritysten yhteistyön käytännöt? Millä tavoilla matkailuyritykset ha-

luavat strategisesti kehittää yhteistyötä muiden yritysten kanssa arktisessa 

matkakohteessa?

Aluksi käsittelemme (toisessa luvussa) tutkielman teoreettista viitekehystä. 

Kolmannen luvun aiheina ovat aineiston esittely, teemahaastattelu, teorialäh-

töinen sisällönanalyysi ja tutkimuseettiset kysymykset. Seuraavissa luvuissa 

esittelemme tutkimuksemme tulokset ja analysoimme niitä. Lopuksi kokoam-

me tutkimustulokset yhteen vastaamalla päätutkimuskysymykseen, arvioim-

me tutkimuksen toteutusta sekä pohdimme mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

ARKTISEN YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT JA STRATEGINEN KEHITTÄMINEN 
MATKAILUSSA

Matkailun strateginen kehittäminen
Strateginen kehittäminen on tärkeä osa yrityksen pitkäaikaista kilpailu kykyä. 

Strategia on keino saavuttaa haluttu lopputulos. Strategisella suunnittelulla 

taas viitataan prosessiin, jonka avulla organisaatiot sopeutuvat ympäristöön-
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sä pitkällä aikavälillä. Siinä yhdistetään johtaminen ja suunnittelu yhdeksi 

prosessiksi, jolla vastataan muutokseen. Prosessin lopuksi arvioidaan tulok-

sia eli vaikutuksia organisaatioon sekä sen toimintoihin ja ympäristöön. Stra-

tegisen kehittämisen prosessiin kuuluu myös ympäristö, jossa suunnittelu ja 

johtaminen tapahtuvat. Siten strategiseen kehittämiseen vaikuttavat esimer-

kiksi organisaatiokulttuuri, sidosryhmien arvot sekä laajemmat taloudelliset, 

sosiaaliset ja poliittiset trendit. (Hall, 2000, s. 75–76.)

Strategisella suunnittelulla viitataan myös kehittämissuunnitteluun (Borg, 

Kivi & Partti, 2002, s. 103–104), jolloin se voidaan rinnastaa strategiseen ke-

hittämiseen myös matkailussa. Lisäksi strategioita voidaan jaotella sen mu-

kaan, keskittyvätkö ne organisaation sisäisiin tekijöihin, kuten monissa voit-

toa tavoittelevissa yrityksissä, vai ulkoisiin tekijöihin, kuten kansallisissa mat-

kailuorganisaatioissa (Tribe, 2010, s. 17). 

Strategista suunnittelua hyödynnetään monilla matkailun osa-alueilla, esi-

merkiksi kohde- ja viranomaistasolla, kansalaisjärjestöissä sekä yksityisellä 

sektorilla (Tribe, 2010, s. 16). Nykyisen matkailualan voidaankin sanoa jakau-

tuneen monenlaisiin organisaatioihin, kuten yksityisiin yrityksiin, kansalais-

järjestöihin ja julkiseen tahoon. Toimijoiden moninaisuus voi lisätä koor-

dinoinnin haasteita matkailualueen strategisessa suunnittelussa. (Phillips & 

Moutinho, 2014, s. 97.) Toisaalta matkailussa strateginen kehittäminen pai-

nottuu aina organisaatioihin. Kun kohteen kehittäminen on alueen matkailu-

organisaation vastuulla, on riskinä, että kohteen strategista suunnittelua ei 

eriytetä organisaation strategisesta kehittämisestä (Hall, 2000, s. 77).

Vaikka strateginen kehittäminen on yleinen käytäntö matkailuyrityksissä, si-

tä on tutkittu melko vähän. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole huomioitu työn-

tekijöiden ja heidän toimintansa vaikutusta strategiseen kehittämiseen. Stra-

tegisen kehittämisen ja käytännön toiminnan välillä on kuilu, jota pyritään 

poistamaan tutkimalla strategiaa käytäntönä. Tällöin analysoidaan yrityksen 

mikroprosesseja osana strategista kehittämistä. (Phillips & Moutinho, 2014, 

s. 96–100.)

Strategia käytäntönä
Organisaatioilla on erilaistamisstrategioita, hajauttamisstrategioita ja lukui-

sia muita strategioita ( Johnson, Langley, Melin & Whittington, 2007, s. 3). 

Perinteisesti strategia on nähty pitkäaikaisena suunnitelmana, jolla pyritään 

käyttämään organisaation resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Tällöin 

ajatellaan, että strategiset asiantuntijat pystyvät löytämään parhaat strategiat 

ja todistamaan kausaalisuhteilla tiedon oikeuden. Strategialla on kuitenkin 

monia merkityksiä, ja sitä on tutkittu useista eri näkökulmista. Kaikissa mer-
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kityksissään se kuvaa tai tuottaa jollakin tavalla organisaation suhdetta toi-

mintaympäristöönsä ja kilpailussa menestymiseen. (Laine, 2010, s. 17.) 

Strategia käytäntönä -lähestymistapa näkee strategian ihmisten toiminta-

na organisaatioissa ( Johnson ym., 2007, s. 3).  Laineen (2010, s. 21) mukaan 

strategiaa käytäntönä tarkastelevassa tutkimuksessa huomio halutaan kiin-

nittää toimintaan, toimijoihin ja käytöntöihin. Tarkastellaan sitä, mitä ihmi-

set strategiatyössä tekevät ja miten nämä toimet vaikuttavat organisaatioon. 

Keskiössä on siis ihmisen toiminta ja erityisesti vuorovaikutus. ( Johnson ym., 

2007, s. 7.) Perinteisesti ajatellaan, että strategiaa tekee vain ylin johto. Lai-

neen (2010, s. 23) mukaan strategiatyön toimijuuden laajentaminen edes 

keskijohtoon ja muihin asiantuntijoihin ei riitä, vaan tarkasteltaessa strate-

giaa käytäntöinä se sisältää johdon, keskijohdon ja asiantuntijuuden lisäksi 

kaikki yrityksen institutionaaliset ja organisatoriset käytännöt. 

Matkailututkimuksessa strategiaa käytäntönä on tutkittu niukasti. Strategiaa 

on tutkittu perinteisestä näkökulmasta, ja strategiatyön eduiksi on mainittu 

esimerkiksi selkeät tulevaisuuden suunnat, matkailun tavoitteista päättämi-

nen, mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen sekä toteutuksen ja arvioin-

nin suuntaviivat. Useilla matkailukohteilla ei ole lainkaan strategista suun-

nittelua. Tämä johtuu yleensä siitä, ettei matkailun ajatella olevan tärkeä ta-

louden sektori. Lisäksi suunnittelu on kallista ja hankalaa, koska mukana on 

monia eri toimijoita. (Morrison, 2013, s. 40–41.)

Suurin osa matkailuyrityksistä on pieniä tai keskisuuria, ja Suomessa 90 pro-

senttia matkailuyrityksistä voidaan lukea mikroyrityksiksi. Etenkään maa-

seudulla pienillä yrityksillä ei välttämättä ole lainkaan strategisia suunnitel-

mia kohteen markkinointiin tai johtamiseen. (Komppula, 2013, s. 362, 369.) 

Tällöin strategia käytäntönä -tutkimus on erityisen mielenkiintoista, koska 

tarkastelun kohteena ovat yrittäjien toiminta sekä käytänteet ja vuorovaiku-

tussuhteet. Tutkimuksemme kohteena olevat arktiset alueet kuuluvat maa-

seudun piiriin. Kunnilla on suuri vaikutus matkailun kohdekehityksiin sil-

loin, kun yrityksillä itsellään ei ole julkilausuttua strategiaa (Komppula, 2013, 

s. 369). Yksittäisen yrittäjän on vaikea saada matkailijoita kohteeseen ilman 

muiden tukea, jolloin kunnat ja muut organisaatiot voivat järjestää yhteistyö-

tä eri toimijoiden välille (Komppula, 2013, s. 367). Suomen Lapissa suurim-

malla osalla kunnista on oma matkailustrategia, mutta Lapin markkinoinnin 

ja johtamisen kannalta vielä tärkeämpää on koko Lapin yhteinen strategia. 

VAE-hankkeen myötä yhteistyö laajenee yli maarajojen liittäen yhteen Suo-

men, Norjan ja Ruotsin strategiat (ks. Visit Arctic Europe).
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Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyöstä on matkailualalla useita strategisia hyötyjä. Yhteistyö ja 

verkostot auttavat pirstaloituneen matkailukentän hallinnassa (Scott, Baggio 

& Cooper, 2008, s. 16). Yhteistyö on moniulotteinen käsite, ja siihen vaikutta-

vat toiminnan luonne ja tavoitteet, yhteistyömuoto, valtasuhteet sekä yritys-

ten määrä. Se ei ole staattinen tila vaan muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. (Haa-

pakoski, 2013, s. 23.) Yhteistyö voi olla kahdenkeskistä tai useamman yrityk-

sen tai organisaation välistä (Vesalainen, 2006, s. 46–51, Haapakosken, 2013, 

s. 23 mukaan). Se voi vaihdella kertaluonteisesta kaupankäyntiin perustuvas-

ta tilanteesta pitkälle vietyyn strategiseen kumppanuuteen, jonka tavoitteena 

on saavuttaa synergiaetuja (Ståhle & Laento, 2000, Haapakosken, 2013, s. 23 

mukaan). Yhteistyö edellyttää luottamusta, joka rakentuu sosiaalisten suhtei-

den verkoissa. Näissä verkoissa syntyy tarkkoja käyttäytymisnormeja ja in-

formaatio väärinkäytöksistä leviää nopeasti. (Ruuskanen, 2003, s. 54.) Ver-

kostolla tarkoitetaan yritysyhteistyötä, jolla on yhteinen päämäärä sekä sen 

säätelemää kehitystä ja toimintaa (Rajala & Svahn, 2004, s. 10, Haapakosken, 

2013, s. 24 mukaan).

Yritykset voivat yhteistyöstä huolimatta olla myös kilpailijoita. Tällöin on 

mahdollista käyttää yhteisiä resursseja hyväksi esimerkiksi tuotantovaihees-

sa. Puhutaan kilpailuyhteistyöstä, jonka oletetaan yleensä olevan suunnitel-

tua mutta joka voi myös olla suunnittelematonta. (Rusko ym., 2013, s. 38.) 

Yrityksen kannalta kiinnostavaa on se, että yhteistyö vaatii vähemmän re-

sursseja kuin täysi omistus. Resursseja yhdistämällä voidaan luoda arvokkai-

ta kokonaisuuksia. (Haapakoski, 2013, s. 24.) 

Matkailuyrityksillä on useita yhteisiä motiiveja, kuten mahdollisten asiakkai-

den saaminen matkakohteeseen. Matkailuyritysten välinen kilpailuyhteis-

työ perustuukin usein maantieteelliseen läheisyyteen sekä henkilökohtai-

siin suhteisiin ja on tyypillisesti suunnittelematonta (Rusko ym., 2013, s. 38). 

Matkailukohde on suhteellisen pysyvä paikka, jossa useat eri toimijat luovat 

tuotteen asiakkaan valintojen mukaan. Yksi yritys edustaa vain yhtä osaa ko-

ko matkailutuotteesta. Tämän takia ei riitä, että yksittäinen toimija kehittää 

ja markkinoi omia tuotteitaan, vaan sen tulee olla kiinnostunut myös koko 

alueen markkinoinnista. Yrityksen on vaikea pärjätä yksin, koska matkailijat 

tarvitsevat laajan kirjon erilaisia palveluita, joita kaikkia yhden yrityksen on 

vaikeaa tai tehotonta tuottaa. (Grängsjö & Gummeson, 2006, s. 62.)  

Matkailuliiketoiminnassa yhteistyö keskittyy usein alueen markkinointiin, 

jonka koordinoinnissa avustaa alueorganisaatio (Haapakoski, 2013, s. 29). 

Yhteisellä markkinoinnilla on mahdollista säästää kustannuksia sekä laajen-

taa markkinointialuetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Markkinointi voi ol-
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la lyhyt aikaista yhteistyötä tai sisältää pitkäaikaista sitoutumista. (Morrison, 

2013, s. 208–209.)

Parhaimmillaan yhteismarkkinoinnin tuloksena syntyy uusia tuotteita tai 

olemassa olevaa matkailutuotetta voidaan kehittää. Uusien tuotteiden kehit-

tämisen täytyisi tapahtua yhteistyössä sidosryhmien ja paikallisen yhteisön 

kanssa. Toimijoiden on hyvä ottaa huomioon matkailijoiden toiveet, alueen 

omaleimaisuus, kohteen visio, tuotteen sopivuus muuhun ympäristöön ja 

erottautuminen. (Morrison, 2013, s. 167.) Yhteismarkkinointi voi johtaa koh-

teen brändin kehittymiseen ja vahvistumiseen. Sitä ennen tavoiteltavan asia-

kasryhmän eli segmentin tulee olla selvillä. Brändillä tarkoitetaan kohteen 

persoonallisuuden ja omaleimaisuuden viestimistä kohdeyleisölle. Tavoit-

teena on, että brändi eroaa muista kohteista. (Morrison, 2013, s. 287.) Matka-

kohteen brändi muodostuu matkailijan omista kokemuksista ja matkakoh-

teen markkinointiviestinnästä (Manhas, Manrai & Manrai, 2016).

Yhteistyöstä on hyötyä laajemminkin, koska sen avulla voidaan saada lisää 

resursseja tuotekehitykseen, innovaatioihin ja tiedon siirtoon sekä tavoit-

taa muita verkostoja. (Haapakoski, 2013, s. 29.) Yhteistyöverkostojen avulla 

voidaan esimerkiksi saavuttaa liiketaloudellisia hyötyjä silloin, kun asiakkai-

ta siirretään toimijalta toiselle. Useimmat matkailijoita kiehtovat resurssit, 

 kuten rannat, suojellut rakennukset tai kansallispuistot sekä brändit, ovat pai-

kallisen yhteisön omistamia. (Scott ym., 2008, s. 16.) Saman alueen eri toimi-

joilla voi kuitenkin olla erilaisia päämääriä, mikä voi aiheuttaa intressiristi-

riitoja esimerkiksi markkinoinnissa (Grängsjö & Gummeson, 2006, s. 62).

Yhteistyökumppaneita voi olla vain rajallinen määrä, koska yhteistyösuhtei-

den hoitaminen vaatii työtä ja aikaa. Suhteiden määrän ja laadun määritte-

lee liiketoiminnan muoto (Grängsjö, 2003, Scottin ym., 2008, s. 16 mukaan). 

Yhteistyö on myös eettisestä näkökulmasta kannatettavaa, sillä matkailun 

tulisi ensisijaisesti hyödyttää niitä, joiden resursseja käytetään hyväksi (ks. 

Höckert, Hakkarainen & Jänis, 2013, s. 161). Haapakosken (2013, s. 31) mu-

kaan yhteistyössä vaikuttavien normien ja arvojen tulee olla kaikkien yhteis-

työosapuolten tiedossa ja hyväksymiä. Luottamus on olennainen osa yhteis-

työtä; sillä tarkoitetaan suotuisia odotuksia muiden ihmisten aikomuksista ja 

teoista (Möllering, 2001, Scottin ym., 2008, s. 18 mukaan). Luottamus voi pe-

rustua kirjallisiin (virallisiin) tai suullisiin (epävirallisiin) sopimuksiin. Pitkä-

aikaiset luottamussuhteet voivat ajan myötä syventyä tiiviimmiksi yhteen-

liittymiksi (Scott ym., 2008, s. 18).

Yhteistyön nykyistä tilaa ja sen historiaa sekä kehitystä voidaan tarkastella 

Varamäen (2001, s. 86–90) esittämän kuutiomallin avulla (kuva 2). Mallissa 
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esitetään strategisen, sosiaalipsykologisen ja johtamisen näkökulman vaihte-

lu yhteistyössä. Käytämme tutkimuksessamme kuutiomallia yhteistyön käy-

täntöjen tarkasteluun. Kuutiomallia on aikaisemminkin hyödynnetty mat-

kailuyritysten yhteistyön tarkastelussa, sillä se esittää kokonaisvaltaisen ku-

van yhteistyöstä (ks. Haapakoski, 2013).

Kuva 2. Kuutiomalli yhteistyön tarkasteluun. (Lähde: Varamäki, 2001, s. 90.) 

Strategisessa näkökulmassa otetaan huomioon työnjako ja yhteistyön inten-

siteetti. Työnjaolla tarkoitetaan sitä, kuinka päällekkäisiä tai toisiaan täyden-

täviä yhteistyössä mukana olevien yritysten toiminnot ovat. Yrityksille on 

hyödyllistä, jos niiden toiminta on luonteeltaan toisiaan täydentävää. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kunkin yhteistyössä mukana olevan yrityksen kannattai-

si erikoistua omiin vahvuuksiinsa. Yhteistyön intensiteetillä tarkoitetaan sitä, 

kuinka läheisesti yhteistyössä mukana olevat yritykset ovat sidoksissa toisiin-

sa. Yhteistyö voi vaihdella kustannusten jakamisesta yhteisen tuotteen suun-

nitteluun. Yhteistyön edetessä strategisemmaksi myös mahdolliset yhteis-

työn hyödyt lisääntyvät. (Varamäki, 2001, s. 86–87.)

Sosiaalipsykologisessa näkökulmassa huomioidaan yhteistyötoimijoiden 

väliset suhteet, kuten ystävyys, yhteiset arvot ja sitoutuminen. Niitä tarkas-

tellaan sitoutuneisuuden ja luottamuksen pohjalta. Oikeanlaisen yhteistyö-

kumppanin löytäminen on tärkeää. Luottamusta tarvitaan epävarmassa ti-

lanteessa, jossa molempien osapuolten menestyminen riippuu osittain toi-
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sesta. Sitoutumisella tähdätään pidempiaikaiseen yhteistyöhön, jonka vuoksi 

ollaan valmiita tekemään uhrauksia lyhyellä aikavälillä. (Varamäki, 2001, 

s.  87–89.)

Johtamisen näkökulmassa yhteistyön luonnetta tarkastellaan muodolli-

suuden ja päätöksentekotavan pohjalta. Yhteistyön muodollisuus riippuu 

yhteis työhön liittyvien sopimusten luonteesta. Sopimukset voivat vaih-

della epämuodollisista henkilösuhteista virallisiin kirjallisiin sopimuksiin. 

Päätöksen tekotapa viittaa yhteistyökumppaneiden hierarkkisiin suhteisiin. 

Päätöksenteko vaihtelee yhden toimijan ylivallasta konsensukseen, jossa toi-

mijoilla on demokraattinen suhde ja veto-oikeus. (Varamäki, 2001, s. 87–89.)

Arktisuus
Arktisuus on moniulotteinen käsite, jolle ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä 

määritelmää (Hall & Johnston, 1995, s. 7; Sage, 1986, Masonin, 2006, s. 163 

mukaan). Siksi matkakohteissa tulee huomioida arktisuuden asemointi, jolla 

tarkoitetaan sidosryhmien pyrkimystä yhteistyössä tunnistaa ja viestiä ainut-

laatuinen mielikuva matkakohteesta valitulle kohderyhmälle (ks. Morrison, 

2013, s. 289). Arktisuutta ja sen määritelmää voidaan tarkastella useasta – esi-

merkiksi ilmaston, kasvillisuuden tai pohjoisen napapiirin – näkökulmasta 

(Hall & Johnston, 1995, s. 7; Mason, 2006, s. 163). Arktisuuden määritelmät il-

mentävät kulttuurisia ja historiallisia tapoja, joilla alueita on kuvattu ( Johns-

ton, 1995, s. 29).

Luonnonolosuhteisiin perustuvien määrittelyiden mukaan arktinen alue al-

kaa puurajasta, joka erottaa sen subarktisesta alueesta. Arktisuutta voidaan 

tarkastella myös lämpötilarajan (+ 10 celsiusastetta) pohjalta. Siperiassa ja Ka-

nadassa arktisuutta määrittää usein ikijää, kun taas Euroopassa ja Alaskassa 

arktisen alueen rajana on napapiiri. (Mason, 2006, s. 163; Müller & Jansson, 

2006, s. 7). Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella sijaitsevia alueita yhdistävät 

puurajan ja kylmyyden lisäksi samanlainen kasvillisuus ja eläimet. Lisäksi 

nämä alueet ovat harvaan asuttuja ja maantieteellisesti eristyksissä hallinnol-

lisista keskuksista. Niiden infrastruktuuri on usein rajallinen, ja kulkuyhtey-

det arktisille alueille ovat vähäisiä ja matkustaminen kallista. (Grenier, 2011a, 

s. 76.) 

Pohjoisella pallonpuoliskolla napapiiri mielletään kuvitteelliseksi rajaksi, jo-

ka matkailijan tulee ylittää. Sen toisella puolella on erämaata ja sen asukkai-

ta, joiden elämäntyyli kiehtoo vierailijoita. (Mason, 2006, s. 163; Müller & 

Jansson, 2006, s. 7.) Matkailijat näkevät pohjoiset napa-alueet viimeisinä ”vil-

leinä” äärialueina, jotka ovat säilyneet puhtaana ja ihmisten häiriön ulottu-

mattomissa (Grenier, 1998, 2004, Grenierin, 2011a, s. 77 mukaan). Erityisesti 
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aikaisemmin, ennen arktisesta alueesta esitettyjä geopoliittisia määritelmiä, 

arktisuus edusti fiktiivistä kaukaista maailmaa (Grenier, 2011a, s. 76). 

Arktisuuteen liitetään vahvasti erämaan ominaisuuksia ja kaukainen sijainti. 

Matkailijat näkevät arktisen alueen ennen kaikkea laajana, puhtaana ja kos-

kemattomana erämaana ( Johnston, 1995, s. 28; Mason, 2006, s. 164). Arkti-

suus yhdistetään yleensä paikkoihin, jotka ovat kaukana kiireisistä kaupun-

kiympäristöistä ja joissa on mahdollista rentoutua ja seikkailla (Mason, 2006, 

s. 164). Erämaan näkökulmasta arktisuus nähdään myönteisenä ja siihen lii-

tetään eristyneisyys, pako todellisuudesta sekä haasteet (Hall & Page, 2002). 

Arktisuuteen yhdistetään myös mystistä symboliikkaa ( Johnston, 1995, s. 28–

29). Napa-alueisiin liitetyt kuvitteelliset mytologiat ovatkin olennainen osa 

kohteessa vierailua (Grenier, 2011a, s. 77).

Matkailun näkökulmasta arktisuutta on tarkasteltu esimerkiksi Sustainable 

Model for Arctic Regional Tourism (SMART) -projektissa. Siinä muodostet-

tiin arktisen matkailun ominaisuuksista malli, jossa arktisuutta lähestytään 

useista ulottuvuuksista. Mallissa kuvataan, miten ympäristö ja ilmasto, inf-

rastruktuuri, kulttuuri sekä sosioekonominen näkökulma näyttäytyvät ark-

tisessa matkailussa niiden ominaisuuksien, vaikutusten ja kehitystarpeiden 

näkökulmasta. (Vaarala, 2006, s. 4–5, 36–37.) Arktisuuden eri määrittelyt 

ovat irrallisia toisistaan, koska arktisuutta tarkastellaan yleensä yhdestä näkö-

kulmasta – esimerkiksi luonnonolosuhteiden tai maantieteellisten rajojen – 

kerrallaan. Edellä mainittu malli yhdistää monia arktisuuteen liitettyjä piir-

teitä, kuten kaukaisen sijainnin, harvan asutuksen, äärimmäiset luonnon-

olosuhteet ja paikallisen kulttuurin. Näin arktista matkailua on mahdollista 

tarkastella kokonaisvaltaisesti arktisuuden monien ulottuvuuksien pohjalta.

Arktisen matkailun ympäristöä ja ilmastoa kuvataan SMART-projektin mal-

lissa äärimmäisiksi. Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa ympäristöön ja ilmas-

toon merkittävästi. Säätä on vaikea ennustaa, ja se voi olla jopa hengenvaa-

rallinen. Siksi arktisessa matkailussa on tärkeää huomioida erityisvarusteet 

ja -vaatetus. Lisäksi arktiset matkakohteet ovat sijainniltaan syrjäisiä, mikä 

vaikuttaa terveydenhuollon saavutettavuuteen ja toimintavalmiuteen hätä-

tilanteissa. Sen vuoksi arktisessa matkailussa tulee kehittää ensiapukoulutus-

ta ja turvallisuussuunnitelmia. Myös eläimet sekä herkkä ja hitaasti kasvava 

kasvillisuus ovat osa ympäristöä ja ilmastoa, joihin ihmisen toiminta vaikut-

taa. (Vaarala, 2006, s. 4–5, 36–37.) 

Myös infrastruktuuri kuuluu arktiseen matkailuun. Asuinalueet ja matkailu-

kohteet sijaitsevat usein kaukana toisistaan, ja kulkuyhteyksiä on rajallisesti, 

jolloin rakentaminen ja julkinen liikenne ovat kalliita. Edullisia ja toisaalta 
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korkeatasoisia majoitusvaihtoehtoja sekä ympäristöystävällisiä tuotteita on 

vähän. Lisäksi syrjäisillä alueilla voi olla ongelmia ja katkoksia tietoliiken-

neyhteyksissä. (Vaarala, 2006, s. 4–5, 36–37.)

Arktisen matkailun ominaisuuksiin kuuluu myös kulttuuri, joka eroaa usein 

merkittävästi kaupunkialueiden kulttuurista. Paikalliset kielet ja murteet se-

kä erilainen maailmankuva voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä matkaili-

joiden, matkailuyritysten ja paikallisten asukkaiden välillä. Läheinen suhde 

luontoon on osa kulttuuria. SMART-projektin malliin kuuluu myös sosio-

ekonominen näkökulma. Arktiset alueet ovat usein harvaan asuttuja ja kau-

kaisia, joten osaavien työntekijöiden löytäminen matkailuun voi olla haas-

teellista. Toisaalta palkat ja liiketoiminnan kustannukset ovat pitkälle ke-

hittyneissä maissa korkeat, ja nämä kustannukset on huomioitava palvelun 

hinnassa. (Vaarala, 2006, s. 4–5, 37.)

TEEMAHAASTATTELUJEN SISÄLLÖNANALYYSI

Matkailuyritysten teemahaastattelut
Tutkimuksemme empiirisenä kohteena ovat Visit Arctic Europe -hanke se-

kä arktinen matkailu Rovaniemellä. Tarkastelemme Rovaniemeä arktisena 

matkailukohteena. Rajasimme VAE-hankkeen yrityksistä haastateltaviksi pai-

kalliset matkailutoimijat, koska alueellinen matkailuyhteistyö hyödyttää sekä 

yrityksiä että matkakohdetta kilpailukyvyn lisääjänä (Haapakoski, 2013).

Tutkimuksemme tavoitteena on saada tietoa matkailuyritysten välisestä stra-

tegisesta yhteistyöstä ja sen käytännöistä. Jätimme tutkimuksen ulkopuolel-

le paikallisen matkailuorganisaation, koska tarkoituksenamme oli haastatel-

la yrityksiä, joiden päätehtävä ei ole koordinoida alueen matkailuyhteistyötä 

ja yhteismarkkinointia (ks. Visit Rovaniemi / Tietoa meistä). Tiedustelim-

me haastattelumahdollisuutta seitsemältä rovaniemeläiseltä matkailuyrityk-

seltä, jotka olivat mukana VAE-hankkeessa. Helmikuun kiireisen matkailu-

sesongin aikana haastattelu sopi neljälle yritykselle. Aineiston riittävyyden 

näkökulmasta painotamme rajatun aineiston eheää tulkintaa (ks. Eskola & 

Suoranta, 1998). Haastatelluista yrityksistä kaksi toimi ohjelmapalvelualal-

la, yksi kuljetusalalla ja yksi kulttuuripalveluissa. Kaikki haastatellut yrityk-

set olivat pieniä tai keskisuuria (ks. Tilastokeskus). Kolmessa haastattelussa 

yrityksen edustajana oli toimitusjohtaja. Yhdessä haastattelussa oli mukana 

kaksi henkilöä, jotka työskentelivät yrityksen keskijohdossa. Otimme yhteyt-

tä aluksi sähköpostitse ja sen jälkeen puhelimitse yritysten toimitusjohtajaan 

tai keskijohtoon. Yritykset valitsivat itse edustajansa haastattelua varten. 
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Haastattelimme toimitusjohtajia ja keskijohtoa, koska heillä on paljon tie-

toa ja laaja käsitys yhteistyöstä ja sen kehittämisestä yrityksen näkökulmasta. 

Toisaalta he osallistuvat ainakin jossain määrin myös yrityksen päivittäisiin 

toimintoihin ja olivat tietoisia myös yhteistyön käytännöistä, koska kaikki 

yritykset olivat pieniä tai keskisuuria. Näin huomioimme sen, että haastatel-

tavilla henkilöillä oli mahdollisimman paljon tietoa ja kokemusta tutkittavas-

ta ilmiöstä (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 85). 

Valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, koska yhteistyön käy-

täntöjen tutkiminen esimerkiksi havainnoimalla on haasteellista tilanteisiin 

pääsyn vuoksi. Toisaalta myös virallisten dokumenttien, kuten yritysten stra-

tegioiden, käyttäminen aineistona olisi voinut olla rajoitettua eivätkä kir-

jalliset dokumentit olisi antaneet tietoa arjessa toteutuvista yhteistyön käy-

tännöistä. Teemahaastattelun valitsimme, jotta voimme haastattelujen aika-

na käsitellä teoreettiseen viitekehykseen perustuvia osakysymysten mukaisia 

teemoja (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 75). Haastattelurungossa on teemoja 

syventäviä tarkentavia kysymyksiä (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 75), jotka 

liittyvät perusteluihin tai kysymyksen rajaamiseen tiettyyn alueeseen tai ryh-

mään.

Aineistonkeruumenetelmäämme voidaan tarkastella myös asiantuntijahaas-

tatteluna, sillä tavoitteenamme oli saada haastateltavilla olevaa tietoa stra-

tegisen yhteistyön käytännöistä ilmiönä – haastattelimme siis henkilöi-

tä heillä oletettavasti olevan tiedon vuoksi (ks. Alastalo & Åkermann, 2010). 

Lähestyimme haastateltavia heidän asemansa perusteella, ja haastattelut to-

teutettiin heidän työympäristössään. Siksi oletamme, että he edustivat haas-

tatteluissa organisaatiotaan. Ajattelemme kerätyn tiedon ilmentävän yritys-

ten käsityksiä, ei henkilökohtaisia mielipiteitä. 

Asiantuntijahaastattelua voidaan tarkastella myös sen tavoitteiden näkökul-

masta. Tutkimuskohteena ovat usein faktat ja tarkat prosessin kuvaukset. 

Asiantuntijahaastattelussa voidaan huomioida myös toimijoiden tapahtu-

mille antamat merkitykset ja tulkinnat, ja tätä näkökulmaa painotamme tut-

kimuksessa. Emme ole kiinnostuneita yhteistyön tarkasta kuvauksesta vaan 

siihen liittyvistä käsityksistä ja sille annetuista merkityksistä. Tiedostamme, 

että asiantuntija on tutkimuksen aiheen todistaja, jonka yhteistyönäkemyk-

siin tutkimustilanne ja omat kokemukset aiheesta vaikuttavat. (Ks. Alastalo & 

Åkermann, 2010). 

Haastattelutilanteessa saadun tiedon luotettavuutta arvioidaan tarkastele-

malla, miten tilanne ja haastattelija ovat vaikuttaneet haastateltavaan ja siten 

tiedon luonteeseen ja luotettavuuteen (Alasuutari, 2011, s. 143). Haastatelta-
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vien asema tutkimuksessa yrityksen edustajina saattaa vaikuttaa heidän vas-

tauksiinsa. Tällöin heidän kertomaansa tietoa voi ohjata julkisesti sopiva nä-

kökulma. Haastattelimme yritysten edustajia erikseen. Tarkoituksenamme 

oli näin poistaa muiden haastateltavien läsnäolon, näkökulmien ja heidän 

välistensä suhteiden vaikutus kerättävään aineistoon (esimerkiksi vaiettuina 

mielipiteinä, vastakkainasetteluina tai ryhmän sisäisenä jakautumisena). Yk-

silöhaastattelussa painotetaankin haastateltavan näkemyksiä ja mielipiteitä, 

kun taas ryhmähaastattelussa korostuu jaettu ymmärrys ja yhteisesti tuotettu 

tieto. (Pietilä, 2010, s. 215–217.)

Toteutimme haastattelut kahden viikon aikana helmikuussa 2016. Varasim-

me jokaiselle haastattelulle aikaa tunnin, ja ne kestivät keskimäärin 36 mi-

nuuttia. Pisin haastattelu kesti 42 minuuttia ja lyhin 25 minuuttia. Nauhoi-

timme haastattelut saatuamme siihen haastateltavilta kirjallisen suostumuk-

sen. Toteutimme haastattelut yhtä lukuun ottamatta yrityksen toimipaikassa 

henkilökunnan yhteistilassa. Tällöin samassa tilassa tai lähietäisyydellä oli 

yrityksen muuta henkilökuntaa, joten haastattelutilanne ei ollut yksityinen. 

Yhden haastatteluista teimme yrityksen kahvilan avoimessa tilassa, jossa oli 

yrityksen muuta henkilökuntaa ja yksittäisiä ohikulkevia asiakkaita. 

Teemahaastattelussa teemojen järjestys ja niihin liittyvien kysymysten muo-

to voivat vaihdella (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 75). Kysyimme kuitenkin kai-

kissa haastatteluissa kysymykset samassa järjestyksessä teemahaastattelu-

rungon (liite 6) mukaisesti, jolloin haastattelut etenivät loogisesti yrityksestä 

ja sen strategiasta yhteistyöhön ja sen käytäntöihin arktisessa ympäristössä. 

Pitäydyimme – vähäisen haastattelukokemuksemme vuoksi – lähes koko-

naan teemahaastattelurungossa ja sen valmiiksi muotoilluissa kysymyksissä. 

Emme esittäneet teemoihin liittyviä jatkokysymyksiä, mikä voi vähentää ke-

rätyn tiedon laajuutta ja perusteellisuutta. 

Olimme molemmat läsnä kaikissa haastattelutilanteissa. Vuorottelimme 

haastattelijan roolia ennalta sovitusti haastattelun teemojen mukaan. Työn-

jako oli sama kaikissa haastatteluissa, ja toimimme lähes poikkeuksetta sen 

mukaisesti. Teimme molemmat myös muistiinpanoja haastattelujen aikana. 

Litteroimme nauhoitetut haastattelut auki, ja aineistosta muodostui näin 45 

sivun pituinen Word-tiedosto. Koodasimme haastattelut numeroilla 1–4 ja 

koodinimellä. Viittaamme haastatteluihin lainauksissa ja tekstin yhteydessä 

koodeilla H1, H2, H3 ja H4. Yhdessä haastattelussa oli kaksi yrityksessä toimi-

vaa haastateltavaa, mutta käsittelemme heidän haastatteluaan aineistossa yh-

tenä kokonaisuutena. Anonymiteetin vuoksi emme erittele tarkemmin yri-

tysten toimialaa tai muita tietoja suhteessa käyttämiimme koodeihin.
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Konstruktivismi laadullisessa tutkimuksessa
Tutkimuksemme on laadullinen, sillä pyrimme ymmärtämään tutkimuskoh-

detta eikä tarkoituksenamme ole tehdä päätelmiä yleistettäväksi (ks. Hirsjär-

vi, 2009, s. 177). Laadullisessa tutkimuksessa tapauksia käsitellään ja tulkitaan 

ainutlaatuisina sekä painotetaan menetelmiä, joissa tutkittavien näkökulmat 

tulevat esille. Tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksen mukaisesti sa-

tunnaisotannan sijaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161)

Tutkimuksemme paradigma eli tutkijan maailmankuvaa edustava perus-

uskomusten joukko on konstruktivismi, jossa tiedon todellisuus nähdään 

suhteellisena (ks. Metsämuuronen, 2008, s. 12). Ajattelemme tiedon ja todel-

lisuuden riippuvan yksilöstä. Jokaisen yrityksen yhteistyöverkosto ja sen toi-

mintatavat ovat ainutlaatuisia, joten käsitykset yhteistyöstä ja sen todellisuu-

desta vaihtelevat. Toisaalta osa todellisuudesta saattaa olla monille yhteistä. 

Siten Rovaniemen matkailuyhteistyössä, johon osallistuu lukuisia matkailu-

yrityksiä, osa näkemyksistä voi olla samankaltaisia.  

Teorialähtöinen sisällönanalyysi 
Tutkimuksemme analyysimenetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi. Me-

netelmän periaatteiden mukaisesti etsimme tekstistä arktisuudelle, strate-

giatyölle ja yhteistyölle annettuja merkityksiä (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 104). Sisällönanalyysissä on tarkoitus luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tut-

kittavasta ilmiöstä. Näin hajanaisesta informaatiosta luodaan mielekästä ja 

yhtenäistä tietoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 104.) Emme ole niinkään kiin-

nostuneita siitä, miten arktisuudesta ja yhteistyöstä puhutaan, vaan siitä, mil-

laisia arktisuus ja yhteistyö ovat yritysten näkökulmasta sekä mitä merkityk-

siä ja näkemyksiä niihin liittyy. Tutkijan ei tule perustella tulkintojaan yksit-

täisillä poiminnoilla aineistosta (Mäkelä, 1990, s. 53). Siksi pyrimme siihen, 

että tulkintojen muodostamiseksi analysoimme koko aineistoa satunnaisten 

havaintojen sijaan.

Sisällönanalyysin eri tyypeistä tutkimuksemme painottuu teorialähtöiseen 

sisällönanalyysiin. Siinä aineiston analyysia ohjaa aiempaan tietoon perus-

tuva viitekehys. Se on muodostettu ennalta valitusta teoriasta tai käsitteis-

tä, joiden pohjalta tutkittavaa ilmiötä lähestytään. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 95–97, 113–117.) Viitekehyksemme rakentuu arktisuuden, yhteistyön ja stra-

tegisen kehittämisen teorioista sekä yhteistyön ja arktisen matkailun ominai-

suuksien malleista. Teorialähtöisessä analyysissa päättelyn logiikkaa voidaan 

kuvata deduktiiviseksi, jolloin teoria ohjaa tutkimusta aineiston hankinnas-

ta ja analyysista tulosten raportointiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95–97, 

113–117). Tutkimuksessamme on piirteitä sisällönanalyysin teoriaohjaavasta 

suuntauksesta, mutta koska aineistonkeruu ja alustava analyysi eivät suoraan 
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pohjautuneet analyysirunkona käytettyihin malleihin, kyseessä on enem-

män teorialähtöinen analyysi.

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä käytetään analyysirunkoa aineiston 

luokitteluun (Sarajärvi, 2002, Tuomen & Sarajärven, 2009, s. 113–114 mu-

kaan). Lähestyimme aineistoa osakysymyksittäin ja käytimme viitekehyksen 

sisältämiä teorioita analyysirunkona. Hyödynsimme malleja ja teorioita yh-

teistyöstä sekä arktisesta matkailusta, sillä deduktiivisessa sisällönanalyysis-

sä kategoriat rakentuvat aiemman tiedon perusteella (ks. Tuomi & Sarajär-

vi, 2009, s. 115). Kolmannen osakysymyksen kohdalla analyysirunkona ovat 

teoriat tuotekehityksestä ja yhteismarkkinoinnista. Perusteellisen aineistoon 

tutustumisen aikana etsimme siitä analyysirungon mukaisia ilmiöitä. Pelkis-

timme eli redusoimme ilmaukset ja listasimme ne erillisille papereille ana-

lyysirungon mukaan. Poimimme aineistosta aluksi mallien ja teorioiden ala-

luokkiin kuuluvia ilmiöitä ja sijoitimme ne analyysirunkoon. (ks. Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 108–110, 113–114.) Koska olimme rakentaneet teemahaas-

tattelun rungon tutkimuksen teemojen pohjalta, aineiston jäsentäminen ana-

lyysirunkoa varten oli sujuvaa. Strategiaa emme analysoineet erillisenä tee-

mana, mutta siihen liittyvät vastaukset haastattelurungon kysymyksiin tarjo-

sivat oleellista tietoa yhteistyön käytäntöjen ja kehittämisen osakysymyksiin. 

Muodostimme analyysissa kuusi yläluokkaa. Jokaiseen teemaan kuuluu kak-

si yläluokkaa, ja näihin yläluokkiin sisältyy yhteensä 15 alaluokkaa. 

Arktisuuden teemasta muodostimme kaksi pääluokkaa: arktisen matkailun 

tunnuspiirteet sekä arktisen alueen määritelmät. Nämä pääluokat muodos-

tivat analyysimme rungon.  Käyttämässämme mallissa arktisen matkailun 

ominaisuuksia ovat kulttuuri, infrastruktuuri sekä ympäristö ja ilmasto, jotka 

olivat analyysimme alaluokkia. Käyttämiemme alaluokkien lisäksi aineistos-

sa esiintyi yksittäisiä käsityksiä arktisen matkailun ominaisuuksien neljän-

nestä kategoriasta eli sosioekonomisesta näkökulmasta. Koska nämä käsityk-

set painottuivat enemmän erämaahan arktisuuden määritelmänä, muodos-

timme niistä erämaan alaluokan. 

Aineistossa painottuivat myös ilmiöt, jotka sijoittuivat analyysirunkona käyt-

tämämme arktisen matkailun ominaisuuksien ulkopuolelle. Teorialähtöises-

sä sisällönanalyysissä analyysirungon ulkopuolelle jäävistä asioista on mah-

dollista muodostaa uusia luokkia induktiivisen analyysin mukaisesti (Sara-

järvi, 2002, Tuomen & Sarajärven, 2009, s. 113–114 mukaan). Siksi käytimme 

arktisuuden toisena analyysirunkona teoreettisen viitekehyksen sisältämiä 

arktisuuden määritelmiä, jotka nousivat esille aineistosta. Arktisuudelle ei 

ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, vaan käsitteet ja teo-

riat lähestyvät aihetta yleensä yhdestä näkökulmasta (Hall & Johnston, 1995, 
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s. 7; Sage, 1986, Masonin, 2006, s. 163 mukaan). Aineistossa tuli esille useita 

määritelmiä ja lähestymistapoja arktisuuteen. Haastateltavat yhdistivät ark-

tisuuden erityisesti napapiiriin ja erämaahan, jotka ovat tyypillisiä arktisuu-

teen liitettäviä asioita ( Johnston, 1995, s. 29; Mason, 2006, s. 164). Siksi oli 

perusteltua ottaa mukaan analyysirunkona käytettävän mallin lisäksi muut 

teoriat arktisuudesta. Näin oli mahdollista huomioida haastateltavien moni-

ulotteiset näkemykset arktisuudesta. Arktisuuden teemassa toinen yläluokka 

on arktisen alueen määritelmät, ja sen alaluokkia ovat erämaa ja napapiiri. 

Yhteistyön käytäntöjä analysoimme käyttäen analyysirunkona Varamäen 

(2001, s. 86–90) kuutiomallia. Mallin strateginen näkökulma ja johtamisen 

näkökulma ovat analyysin yläluokkia. Molempiin yläluokkiin sisältyy kaksi 

alaluokkaa, jotka ovat kuutiomallin osa-alueita strategisen ja johtamisen nä-

kökulmassa. Strategisen näkökulman yläluokassa alaluokkia ovat jäsentenvä-

linen työnjako sekä yhteistyön intensiteetti. Johtamisen näkökulman yläluok-

kaan kuuluvat muodollisuuden ja päätöksentekotavan alaluokat. Strateginen 

näkökulma ja johtamisen näkökulma menivät aineistossa osittain päällekkäin 

sosiaalipsykologisen näkökulman kanssa. Siksi käsittelimme sosiaalipsykolo-

gisen näkökulman teemoja osana strategisen ja johtamisen näkökulmaa.  

Brändin kehittämistä matkailussa kuvaavat teoria loivat pohjan yhteistyön 

kehittämisen analysointiin. Teeman yläluokkia ovat tuotekehitys ja yhteis-

markkinointi. Tuotekehityksen yläluokassa alaluokkia ovat myyttisyys, erot-

tautuminen, arktisuuden selkeyttäminen ja segmentointi. Yhteismarkki-

noinnin yläluokkaan kuuluu kaksi alaluokkaa: yksin ei pärjää ja yhteinen ta-

rina viitekehyksenä. 

Tutkijan asema ja luottamuksellisuus tutkimuseettisinä kysymyksinä
On tärkeää pohtia tutkijan asemaa ja sen vaikutuksia tutkimusprosessiin (ks. 

Rastas, 2009, s. 94). Tutkimuksen tekemisessä on aina jotain henkilökohtais-

ta. Tutkijan on kuitenkin tavoiteltava tiedon objektiivisuutta. Sillä voidaan 

tarkoittaa tutkijan oman näkökulman näkyväksi tekemistä. Tällöin muut 

tiede yhteisön jäsenet voivat paremmin arvioida tiedon luotettavuutta. (Ka-

tila & Meriläinen, 2006, s. 143.) Tuotetun tiedon subjektiivisuus tulee ilmi 

myös havaintojen teoreettisessa tulkinnassa, koska kaikki tutkimuksessa teh-

dyt valinnat ovat sidoksissa tutkijan ymmärrykseen. Näin esimerkiksi tutkit-

tavalle ilmiölle annetut merkitykset vaikuttavat tutkimustuloksiin. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 20.)

Omassa tutkimuksessamme tutkijoina oli kaksi matkailututkimusta pääainee-

na opiskelevaa naista, joiden sivuaineita ovat johtaminen ja markkinointi. 

Meille molemmille tämä oli ensimmäinen varsinainen tutkimus. Haastatte-
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lutilanteessa haastattelijalla on yleensä vahva asema, koska haastattelija toi-

mii aloitteentekijänä. Yritysjohtajien haastatteluissa näin ei kuitenkaan aina 

välttämättä ole, sillä asemansa ja asiantuntemuksensa takia johtajilla on vahva 

asema. Onkin otettava huomioon se, miten oma ja haastateltaviemme asema 

vaikutti saamaamme tietoon. Haastattelijan on hyvä tuoda oma tietotaiton-

sa esiin nopeasti, jotta hän voi keskustella käsiteltävistä aiheista tasaveroisesti. 

(Tienari, Vaara & Meriläinen, 2005, s. 104.) 

Kaikki kolme haastattelemaamme toimitusjohtajaa vastasivat esittämiim-

me kysymyksiin laajasti, ja heillä oli aiheista vahvat mielipiteet. He kertoi-

vat useita esimerkkejä ja vertauskuvia syventämään vastauksiaan sekä esit-

tivät meille tarkentavia kysymyksiä. Haasteena ei ollut saada haastateltavia 

kertomaan omista kokemuksistaan vaan ohjata keskustelun suuntaa tut-

kimusaiheemme mukaisesti. Lisäksi osa kysymyksistämme tuntui olevan 

haastateltaville itsestään selviä, jolloin vastausten saaminen oli haasteellista. 

Sen sijaan yrityksessä, jossa haastattelimme keskijohtoa, haastateltavat oli-

vat vähä sanaisempia. Kaikissa haastatteluissa pyrimme tuomaan esiin oman 

ymmärryksemme aiheesta kertomalla aluksi tarkasti, mitä tutkimme.

Luottamuksellisuus, jolla viitataan haastatteluaineiston luottamukselliseen 

käyttöön ja säilytykseen, on tärkeä osa haastattelututkimusta. Tutkimuksesta 

ei saa koitua haastateltaville haittaa. Myös haastateltavien totuudenmukainen 

informointi haastattelun tarkoituksesta on osa luottamuksellisuutta. (Tiittu-

la & Ruusuvuori, 2005, s. 14.) Toimimme tämän mukaisesti kertomalla tut-

kimuksen tarkoituksesta ja aiheesta sekä ennen haastattelua että sen aluksi. 

Luottamuksellisuuteen kuuluu myös anonymiteetin säilyttämiseen tutki-

musraportissa, jossa tulee huomioida haastateltavien tunnistettavuus (Tiit-

tula & Ruusuvuori, 2005, s. 14). Haastattelemamme henkilöt edustavat yri-

tyksiä, ja käsittelemme tutkimuksessamme myös yritysten strategioita. 

Henkilöiden ja yritysten nimien salaaminen ja tunnistettavien tietojen muut-

taminen (ks. Tiittula & Ruusuvuori, 2005, s. 15) on tärkeää liikesalaisuuksien 

ja anonymiteetin säilyttämiseksi. Säilytimme saamamme aineiston huolelli-

sesti kodeissamme emmekä antaneet aineistoa ulkopuolisten käsiteltäväksi 

tai luettavaksi.

Seuraavassa luvussa esittelemme tutkimuksemme tulokset. Tarkastelemme 

tuloksia kolmessa alaluvussa osakysymysten teemojen mukaisesti. Arktisuut-

ta, yhteistyön käytäntöjä sekä yhteistyön kehittämistä käsittelevissä ala luvuissa 

esittelemme kuhunkin yläluokkaan kuuluvat alaluokat. Käsittelemme aluksi 

käsityksiä arktisuudesta ja sen jälkeen yhteistyön käytäntöjä ja kehittämistä, 

koska jaetut käsitykset arktisesta toimivat perustana yhteistyölle.
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KÄSITYKSET ARKTISUUDESTA MATKAILUSSA

Arktinen matkailu
Infrastruktuurilla on erityisesti saavutettavuuden näkökulmasta merkittävä 

rooli matkailun suuntautumisessa (Hall, 2006, s. 32). Saavutettavuus onkin 

tärkeää pohjoisten matkakohteiden kehittämisessä ( Johnston, 1995, s. 32). 

Haastateltavat toivat esille infrastruktuurin roolin arktisen alueen muodos-

tajana. Erityisesti lentoyhteydet ja useat lentokentät Lapin alueella koettiin 

tärkeiksi arktisen alueen matkailussa. 

 Tänne ihan oikeasti pääsee lentokoneella. Ne on sit varmaan meidän vah-

vuuksia Rovaniemellä, että täällä todellakin on lentokenttä. (H1)

Vaikka lentoyhteydet ja saavutettavuus miellettiin toimiviksi, lentoyhteyk-

sien kehittäminen tuotiin esille. Myös käyttämämme mallin mukaan rajal-

liset ja kalliit kulkuyhteydet ovat tyypillisiä arktisen matkailun infrastruk-

tuurille (Vaarala, 2006, s. 36). Erämaahan ja syrjäseuduille matkustamiseen 

tarvitaan usein lentoyhteys. Saavutettavuus onkin suuri haaste matkailun 

 kehittämisessä periferioissa. (Müller & Jansson, 2006, s. 7.) 

Infrastruktuurin rooli yritystoiminnan kehittämisessä ja sen suuntaamises-

sa tuotiin myös esille. Matkailupalvelut suunnitellaan arktisessa matkailussa 

usein lentoaikataulujen mukaan (Vaarala, 2006, s. 36). Yleinen taloudellinen 

kehitys edistää myös matkailuinfrastruktuuria, kuten lentokenttiä ja hotelle-

ja (Grenier, 2011b, s. 10), ja kulkuyhteyksien kehittyminen edistää matkailu-

palvelujen perustamista ( Johnston, 1995, s. 32). Haastateltavat yritykset näyt-

tivät tiedostavan toimivan ja monipuolisen infrastruktuurin roolin matkai-

lun edistäjänä. Toisaalta arktisen matkailun kehitys edistää infrastruktuuriin 

investoimista (Enzenbacher, 2011, s. 47). Näin infrastruktuurin ja arktisen 

matkailun suhde voidaan nähdä molemminpuolisena – joskaan matkailun 

vaikutus infrastruktuurin kehitykseen ei tullut haastatteluissamme suoraan 

esille.

Arktisten alueiden puutteellinen infrastruktuuri aiheuttaa matkailulle usein 

haasteita (Snyder & Stonehouse, 2007, s. 7). Oma tutkimuksemme kuvaa ti-

lannetta ja näkemyksiä Pohjois-Skandinaviassa, jossa on muita arktisia aluei-

ta kehittyneemmät tietoliikenne- ja kuljetusyhteydet. Tämä vähentää infra-

struktuurin aiheuttamia haasteita matkailulle. Toimivat matkapuhelinverkot 

ja sujuva postitoiminta mainittiinkin esimerkkeinä kehittyneestä infrastruk-

tuuria arktisella alueella. Tietoliikenneverkkojen koettiin toimivan ongel-

mattomasti ja laajasti myös syrjäisillä alueilla.
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Sitten meillä kännykät pelaa paremmin kuin missään muualla maailmassa. 

(H2)

Arktisen matkailun ominaispiirteisiin kuuluvat myös ympäristö ja ilmasto. 

Niihin liittyvät ominaisuudet painottuivat haastateltavien käsityksissä arkti-

suudesta: kaikkien haastateltavien mukaan luonto on tärkeä osa arktisuutta. 

Haastateltavien mukaan vuodenaikojen vaihtelu sekä lumi, jää, talvi ja kyl-

myys ovat arktisuutta:

Meillä on hienot, upeat vuodenajat. – – Meillä on hyvä lumitalvi. Minä  

tahansa aikana meidän luontoa katsotaan, niin se on omanlaisensa. (H2)

Hankalasti ennustettavan sään vuoksi olosuhteisiin arktisessa matkailussa tu-

lee varautua erityisillä varusteilla (Vaarala, 2006, s. 36). Myös haastatteluis-

samme arktisen ympäristön vaikutukset tulivat selkeästi esille erityisesti vaa-

tetuksen ja kaluston näkökulmasta. Arktisuus merkitsee myös haasteita.

Me vaatetetaan meidän asiakkaat. Me varustetaan ne siihen, mikä meillä on 

erinomaisen kärjekästä ja terävää: luonto, käden ulottuvilla. (H2) 

Sinne kun mennään, mun pitää olla varustautunut sen mukaisesti, et mä pär-

jään siellä. Ei oo kysymys siitä, et sä vaan menet sinne vaan et hei me varuste-

taan sut, pidetään susta huolta. Kaikki on kunnossa ja tulee tämä turvallisuus-

puoli siellä et kyllä se jokaisessa näkyy, viestinnässä ja toiminnoissa. (H3)

Kuten nyt tammikuu, välillä oli aika haasteellista. Kalusto pysy pyörimässä, 

välillä oli 40 yli pakkasta. Siinä saa keksiä kaikenlaista. (H4)

Turvallisuus on luokiteltu arktisen matkailun kehittämistarpeeksi (Vaara-

la, 2006, s. 36). Vaatetuksen lisäksi turvallisuuteen oli varauduttu viestinnän 

avulla. Haastateltavat mainitsivat hätätilanteisiin varautumisen teknisellä 

järjestelmällä. Haastateltavat siis näkivät ja huomioivat myös turvallisuuden 

osana arktista ympäristöä.

Ympäristöön ja ilmastoon liittyen mainittiin myös syrjäinen sijainti, joka 

mahdollistaa rauhallisuuden luonnossa.

Niin siinä on tilaa, niin on siinä tilaa huutaa ja mesota. (H2)

 

Edellä todetut ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät voidaan yhdistää 

luonnon tärkeään rooliin napa-alueiden matkailussa. 
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Arktinen luonto karuudessaan ja kauneudessaan on keskeinen sisältö Lapin 

matkailussa. (H2) 

Luontoa ei voi erottaa monistakaan pohjoisista matkailuaktiviteeteista. Erä-

maista luontoa pidetäänkin arktisen matkailun tärkeimpänä vetovoimateki-

jänä ( Johnston, 1995, s. 27).

Haastatteluissa tuli myös esiin, että ympäristö ja ilmasto sekä infrastruktuu-

ri rakentavat yhdessä arktisuutta. Haastateltavat painottivat kaupunkiympä-

ristön ja luonnon yhdistelmää, joka muodostaa arktisen matkakohteen. Inf-

rastruktuurin hallitsemaa kaupungin keskustaa ei nähty niinkään arktisena 

matkakohteena, mutta helppoa pääsyä ja lyhyitä etäisyyksiä luontoon pidet-

tiin tärkeänä. 

Kyllä mie olisin sitä mieltä, että Rovaniemi on arktinen matkakohde, ei ehkä 

aivan city tässä, mutta ympäristössä ei tarvi mennä kauas. (H4)

 

Toisaalta haastateltavat painottivat luonnon ympäröimää kaupunkia, jossa  

on paljon aktiviteetteja. 

Tää on kaupunki arktisissa oloissa ja täällä on kaikki muutkin, et pelkkä se 

luonto ja jää ja se erämaa. (H1) 

Vaikka käyttämässämme mallissa (ks. s. 206–207) ympäristö ja ilmasto sekä 

infrastruktuuri esitetään erillisinä, aineistomme perusteella niiden voidaan 

todeta olevan myös vuorovaikutuksessa keskenään. Kaupunki- ja luontoym-

päristö yhdessä mahdollistavat erilaisia asioita matkailijoille ja yrityksille. 

Niiden limittyminen luo monipuolisia käsityksiä arktisuudesta. Useiden fyy-

sisen ja kulttuurisen ympäristön piirteiden yhdistelmät ovat tärkeitä matkai-

lijoille erityisesti Pohjois-Skandinaviassa ( Johnston, 1995, s. 27).

Kulttuuri on arktisen matkailun ominaispiirteiden kolmas ryhmä (Vaara-

la, 2006, s. 37). Haastateltavien mukaan paikallinen kulttuuri ja elämänta-

pa luonnossa sekä kunnioitus näitä kohtaan liittyvät kiinteästi arktisuuteen. 

Haastatteluissa tuli esiin ylpeys paikallisesta kulttuurista. 

Oltaisiin ylpeitä siitä, että me ollaan pohjoinen kansa. (H2)

Myös alueen perinteitä, esimerkiksi ruokakulttuuria, kunnioitetaan. Lisäk-

si haastateltavat mainitsivat ihmisten läheisen suhteen ympäristöön ja luon-

toon. Arktisuus koetaan itsestäänselvyydeksi, osaksi omaa maailmankuvaa ja 

ympäristösuhdetta.
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Kyllä tää luontosuhde on ihan ihmisen sydänalaa. (H2)

Kulttuuriin liittyvät väärinkäsitykset kommunikaatiossa (Vaarala, 2006, s. 37) 

tulivat myös aineistossamme esille. Haastateltavat mainitsivat kielimuurin 

aiheuttamat haasteet asiakkaiden kanssa kommunikoitaessa. Yksi haastatel-

tavista mainitsi, että kulttuurierot vaikuttavat käsityksiin arktisuudesta. Tä-

mä liittyy kulttuurienväliseen ymmärrykseen ja eroihin maailmankuvassa.

Arktisen alueen määrittäjät
Haastatteluissa tuli esille Rovaniemen sijainti arktisuuden rajalla napapiirillä. 

Napapiiri on yksi usein käytetty arktisen alueen maantieteellinen raja (Hall 

& Johnston, 1995, s. 7). Rovaniemen kuvataan arktiseksi matkakohteeksi, kos-

ka se sijaitsee napapiirillä arktisuuden rajalla. Näin Rovaniemen sijainti näh-

dään tärkeänä maantieteellisenä arktisuuden määrittäjänä.

Mehän ollaan siellä arktisuuden reunoilla. (H1)

 

Toisaalta haastatteluissa tuli ilmi epävarmuus arktisen alueen virallisista 

määritelmistä ja Rovaniemen arktisuudesta niiden perusteella. 

Oliko se sellainen, vuotuinen lämpötila alle nollan. Rovaniemihän ei täysin 

täytä sitä. (H2) 

Tästä huolimatta haastateltavat pitivät Rovaniemeä arktisena alueena. Sijain-

ti napapiirillä näytti toimivan suuntaviivana. Arktisuuden rajaaminen ei ole 

kovin tarkkaa, ja siihen vaikuttavat myös muut tekijät määritelmien lisäksi.

Eihän me välttämättä edes kuuluta arktiseen alueeseen, jos katsoo joitain mää-

ritteitä. Niin mutta eihän sitä tarvi niin miettiä. (H1)

Haastateltavat mainitsivat myös napapiirin roolin ”arktisena porttina”, siir-

tymänä pohjoiseen. Näkemykset napapiiristä ylitettävänä rajana liittyvät 

 käsityksiin kuvitteellisesta rajasta, joka matkailijan tulee ylittää (Müller & 

Jansson, 2006, s. 7). Toisaalta haastatteluissa mainittiin arktisuuden tuotteis-

tamisen vähäisyys tästä näkökulmasta. 

Tämä on napapiirillä. Tämä on rajapyykki. Tämä on maamerkki, missä siirry-

tään arktisuuden tuolle puolen. –– Sitä ei vaan ole osattu tuotteistaa toistai-

seksi vielä riittävän hyvin ja se on ehkä semmonen –– paikalliset ei sitä oivalla 

ja ymmärrä. Miten niin napapiiri, missä se näkyy. Ja vastaavasti turistikaan ei 

tänä päivänä oivalla. Napapiiri, arktinen rajapyykki. Meille tullaan kysymään 
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täällä, että hän haluis sen napapiirin ylittää, missä hän sen tekee. ”No sä vä-

hän niinku teit sen kun kävelit tuosta pihan ylitte.” (H3)

Ihmiset etsivät bongausjuttuja, kun ainahan halutaan saavuttaa, niin me ol-

laan napapiirillä, kuin arktisuuden portilla. (H2)

 

Maantieteellisen rajan lisäksi siis myös kuvitteellisen rajan ylittäminen ritu-

aaleineen on haastateltavien mukaan merkittävää.

Napapiirin lisäksi yhtenä arktisuuden ominaisuutena tuli esille erämaa. 

Haastateltujen mukaan erämaa liittyy vahvasti alueen arktisuuteen. 

Tää on Euroopan viimeinen erämaa. Miten me säilytetään se imago? (H2)

Napapiirin pohjoispuolta kuvataankin usein Euroopan viimeisenä erämaana 

(Müller & Jansson, 2006, s. 7). Myös matkailijat pitävät arktista aluetta laaja-

na erämaana, ja se on yksi alueen tärkeimmistä vetovoimatekijöistä (Mason, 

2006, s. 164). Lisäksi haastateltavat kuvasivat Lappia ja Rovaniemeä harvaan 

asutuiksi alueiksi. Matkailijoidenkin käsitysten mukaan erämaa-alueet ovat 

lähes asuttamattomia (ks. Mason, 2006, s. 164).

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT ARKTISESSA MATKAILUSSA

Matkailuyritysten yhteistyön käytäntöjä tarkastelimme Varamäen (2001, 

s.  86–90) esittämän kuutiomallin avulla. Haastatteluissa tulivat vahvimmin 

esille strateginen ja johtamisen näkökulma. Niiden alaluokkia olivat yhteis-

työn intensiteetti ja jäsentenvälinen työnjako sekä muodollisuus ja päätök-

sentekotapa. Koska nämä menivät aineistossamme osittain päällekkäin sosi-

aalipsykologisen näkökulman kanssa, käsittelimme sosiaalipsykologisen nä-

kökulman teemoja osana strategisen ja johtamisen näkökulmaa.  

Kaikkien haastateltavien mielestä yhteistyön käytännöt ovat heidän työuran-

sa aikana parantuneet, ja he totesivat käytäntöjen toimivan nyt hyvin. Yhteis-

työn todettiin olevan esimerkiksi aiempaa avoimempaa ja laajempaa. Haas-

tateltavat painottivat myös alueorganisaatioiden roolia yhteistyön käytän-

nöissä. Kuutiomallissa alueorganisaatioita ei ole huomioitu erikseen, mutta 

haastateltavien mielestä niillä on tärkeä rooli yhteistyön mahdollistajana. 

Kunnat ja muut alueorganisaatiot voivat vaikuttaa matkailun kohdekehityk-

seen etenkin silloin, kun yrityksillä itsellään ei ole julkilausuttua strategiaa 

(Komppula, 2013, s. 369). 
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Strateginen näkökulma
Perinteisesti ajatellaan, että strategian tekeminen kuuluu ylimmälle johdol-

le. Pitäisi kuitenkin ottaa huomioon se, mitä johto organisaatiossa tosiasiassa 

tekee, sekä institutionaaliset ja organisatoriset käytännöt. (Laine, 2010, s. 23.) 

Strategisen kehittämisen prosessiin kuuluu myös ympäristö. Siten suunnit-

teluun ja johtamiseen vaikuttavat organisaatiokulttuuri, sidosryhmien ar-

vot sekä laajemmat ekonomiset, sosiaaliset ja poliittiset trendit. (Hall, 2000, 

s. 75–76.) Yhteistyön intensiteetti sekä työnjako voidaan nähdä institutionaa-

lisina ja organisatorisina käytäntöinä (ks. Varamäki, 2001, s. 86–90). 

Yhteistyön intensiteetistä haastateltavat mainitsivat tiedonkulkuun liittyvän 

sekä kustannusten jakoon liittyvän yhteistyön. Tiedonkulku koettiin tärkeäk-

si. Esimerkiksi toiminnan muutoksiin liittyvä tietomäärä on niin suuri, että 

kaikkea tietoa on vaikea ottaa vastaan. Kommunikoinnin apuna käytetään il-

moitustaulua, palavereita sekä sähköpostia, ja muiden yritysten työntekijöitä 

kutsutaan muutaman kerran vuodessa vierailemaan. 

On semmonen yhteinen vähän niinkun ilmoitustaulu. Se on minusta ollu tosi 

hyvä varsinkin kun kukaan muu ei käytä sitä, niin aina kun me postataan niin 

päästään ihmisten tietoon. (H1)

Haastateltavien mukaan työntekijät ovat päivittäisessä työssään suoraan 

yhteydessä toisiinsa tarpeen mukaan. Yhteydenpito on luontevaa ja toimii 

vasta vuoroisesti. 

Kuka henkilö vastaa siinä organisaatiossa mistäkin osa-alueesta, niin se on 

vaan, että nämä henkilöt ovat suoraan yhteydessä. Ei sitä käytetä johdon  

kautta, näin ”soitaksie tai sovitaanko näin”. Kyllä vastuualueet on kullakin 

siellä omansa. (H3)

Tiedonjakoon ja yhteydenpitoon liittyvät teemat ovat kuutiomallin strategi-

sessa osiossa yhteistyön intensiteetin ensimmäinen vaihe (Varamäki, 2001, 

s. 86–90) ja ovat näin edellytyksenä muille vaiheille. 

Yhteistyön intensiteetin toinen vaihe on kustannusten jakaminen ja kolmas 

vaihe kriittisen massan saavuttaminen (Varamäki, 2001, s. 86–90). Haasta-

teltavien yritysten mielestä kustannusten jako on tärkeää sekä markkinointi-

yhteistyössä että käytännön yhteistyössä. Se limittyy yhteen kriittisen mas-

san saavuttamisen kanssa. 

Nämä kaikki kelkkapoolit, reittilanaukset, se on yhteisestä kassasta. (H3)
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Jotta kriittisen massan saavuttaminen on mahdollista, täytyy yritysten tehdä 

yhteistyötä kustannusten jaossa. Etenkin kaluston käyttöön liittyvä yhteis-

työ on haastateltavien mukaan tärkeää, koska palveluja pystytään tarjoa-

maan suurelle asiakasryhmälle paremmin yhdessä. Tällöin kaikkea ei tarvit-

se omistaa itse. 

Varsinkin kaluston suhteen, jos iso ajo, niin pystyy tarjoamaan isollekin ajolle, 

jos saa apuja. (H4) 

Yhteistyö vaatiikin vähemmän resursseja kuin täysi omistus. Resursseja 

yhdis tämällä voidaan luoda kokonaisuuksia, joihin yksittäisellä yrityksellä ei 

ole mahdollisuuksia. (Haapakoski, 2013, s. 24.)

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi koettiin tärkeäksi yhteistyökumppa-

niksi kustannusten jakamisen kannalta, sillä yksittäisen yrityksen resurssit 

eivät riitä kansainväliseen markkinointiin. Kunnat ja muut organisaatiot voi-

vat edesauttaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, koska yksittäisen yrittäjän 

on hankala toimia ilman muiden tukea (Komppula, 2013, s. 367).

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi on meille ihan elintärkeä yhteistyö-

kumppani, koska he tekevät kansainvälistä markkinointia Rovaniemestä, niin 

sitten meidän resurssit ei todellakaan riitä siihen eikä kannata yksittäisenä 

lähteä minnekään kansainvälisille markkinoille. (H1)

Yhteistyön intensiteetin neljäs vaihe kuutiomallin strategisessa osiossa on 

yhteisen tuotantolinjan suunnittelu (Varamäki, 2001, s. 86–90). Haastatte-

luissa oli mukana yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu pitkälti alihankki-

joiden kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön; tällöin päämääränä on yhteisen 

tuotteen kokoaminen. Näillä yrityksillä on vastuu myynnistä, mutta palvelun 

tuottaminen kuuluu alihankkijoille. 

Me ikään kuin kasataan se tuote, johon liitetään palveluja, poropalveluja,  

koirapalveluja, linja-autoja, tällasta näin, tavallaan meidän dna tämmönen 

yhteistyö. (H2) 

Näin toiminta muodostaa siis tuotantolinjan, joka pyrkii vastaamaan asiak-

kaiden tarpeisiin kohteessa useamman päivän vierailun aikana. Yhdellä yri-

tyksellä on lisäksi ollut tuotantolinjaan viittaavaa yhteistyötä (kesäpassi), jos-

sa eri yritysten palvelut liitetään yhteen edullisemmalla hinnalla. 

Viimeistä yhteistyön vaihetta, uuden liiketoiminnan suunnittelua (ks. Vara-

mäki, 2001, s. 86–90), ei mainittu haastatteluissa. Parhaimmillaan esimer-
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kiksi yhteismarkkinoinnin tuloksena voi syntyä uusia tuotteita, joita kehi-

tetään yhteistyössä sidosryhmien ja paikallisen yhteisön kanssa (Morrison, 

2013, s. 167). VAE-hanketta kohtaa oli suuria odotuksia. Osa yrityksistä toi-

voi esimerkiksi rajat ylittävää yhteistyötä sekä mahdollisesti uuden yhteisen 

tuotteen suunnittelua. Kaiken kaikkiaan strategisen yhteistyön intensiteetti 

on haastattelemiemme yritysten mukaan Rovaniemellä melko pitkällä, sil-

lä vain uuden yhteisen liiketoiminnan suunnittelu ei ollut vielä toteutunut.

Toinen strateginen näkökulma kuutiomallissa on työnjako. Se vaihtelee täy-

dellisestä työnjaosta tilanteeseen, jossa työnjakoa ei ole lainkaan. (Varamäki, 

2001, s. 86–90.) Yhteistyöverkostot menestyvät todennäköisemmin, jos yh-

teistyökumppaneilla on toisiaan täydentäviä palveluita, kun taas samankal-

taisuus nähdään mahdollisen konfliktin aiheuttajana (Varamäki, 2001, s.  86–

87). Yhteistyöverkostojen avulla voidaan saavuttaa liiketaloudellisia hyötyjä 

ja matkailijoille voidaan tarjota kokonaisvaltainen kokemus (Scott ym., 2008, 

s. 16).

Haastateltavien mielestä työnjaossa on joitakin toimivia käytäntöjä. Hyväksi 

käytänteeksi oli havaittu muiden kohteessa sijaitsevien yritysten palveluiden 

myyminen. Kun asiakas vierailee yhdessä kohteessa, voidaan hänelle myydä 

seuraava kohde tai palvelu sekä suositella muita yrityksiä. 

Totta kai hotellit ja kaikki tämmöset, kyllähän sieltä indiksiä pukataan meille. 

(H1) 

Siinä vaiheessa minun roolini – ei niin, että ei me tehdä sillä alueella, vaan 

niin, että tuo naapuri tekee. Odota hetki, niin hän vapautuu pian. Ja sitten 

vinkata, että ”otatko tästä tämän – –”. (H3)

Yhteistyötä palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa oli tehty jo pidem-

män aikaa.

He niinkun markkinoi meitä ja me taas heitä. (H4) 

Työnjaossa olisi haastateltaviemme mielestä kuitenkin vielä parannettavaa. 

Keskinäistä kilpailua kannattaisi vähentää ja keskittyä sen sijaan viestimään 

omista tuotteista ja palveluista. Jokaisen pitäisi kehittää omia vahvuuksiaan. 

Toisia ei kannattaisi kopioida, sillä se on turhaa kilpailua ja voi tuottaa huo-

non lopputuloksen kaikille.

Jokainen koittas omilla vahvuuksilla viedä, eikä toisia kopioida. (H2)
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Jos joku on saanut jonkun toimivan jutun, niin sitten matkijoita tulee, ja sitten 

siinä saattaa käydä huonosti kaikille. (H4)

 

Yrityksillä oli siis jo jonkinlaista työnjakoa ja sitä tukevia yhteistyön käytän-

töjä, joten kehityksen perusta on olemassa, vaikka parantamisen varaa vielä 

onkin.

Johtamisen näkökulma
Johtamisen näkökulmasta haastatteluissa tulivat esille yhteistyön muodol-

lisuus ja päätöksentekotapa. Yhteistyön muodollisuus vaihtelee henkilö-

kohtaisista siteistä, liikesuhteista ja sopimussiteistä yhtiöjärjestelyihin. Hen-

kilökohtaisiin suhteisiin perustuva sopiminen on epämuodollista. Liike-

suhteet ovat tavallisesti ostaja-myyjäsuhteita. Toisinaan suhteet perustuvat 

sopimuksiin tai ovat vielä sitoutuneempia yritysjärjestelyitä. (Varamäki, 

2001, s. 79–80.) 

Sopiminen vaihteli haastateltujen yritysten välillä ja niiden sisällä yhteistyön 

luonteesta riippuen. Käytössä oli niin suullisia epävirallisia sopimuksia kuin 

kirjallisia virallisia sopimuksia. Yhtiöjärjestelyitä, jotka edustavat pisimmälle 

kehittynyttä yhteistyösuhde, haastateltavat eivät maininneet. Osalla yrityk-

sistä yhteistyö oli alihankkijoiden kanssa sopimusluontaista ja siitä vastattiin 

lain edessä. 

Ei oo pelkästään puhetta, paljonhan siihen neuvottelua ja muuta kuuluu, mutta 

sopimustasollakin se yhteistyö tehdään. (H2) 

Joissakin tilanteissa sopiminen on suullista tai ”tukkimiehen kirjanpidolla” 

tapahtuvaa. 

Ei niitä laskutella tai katota. Tukkimiehen kirjanpidolla, että päikseen suurin 

piirtein menee, niin kaikki hyvin. (H3)

Sopimukset edellyttävät luottamusta, joka rakentuu sosiaalisissa suhteissa. 

Yhteistyössä syntyy tarkkoja käyttäytymisnormeja ja informaatio väärinkäy-

töksistä leviää nopeasti (Ruuskanen, 2003, s. 54.) Haastattelemamme yrityk-

set eivät maininneet väärinkäytöksistä. Etenkin epävirallisissa sopimuksissa 

luottamus on tärkeää. 

Haastateltavat kertoivat myös päätöksentekotavasta.  Päätöksentekotaval-

la kuvataan yhteistyön valtasuhteita, jotka vaihtelevat yhdestä vahvasta hie-

rarkkisesta päättäjästä täydelliseen jaettuun päätöksentekotapaan, konsen-

sukseen (Varamäki, 2001, s. 79–80).
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Haastateltavien mukaan päätöksenteko Rovaniemellä on lähinnä hierarkkis-

ta. Yhteistyö esimerkiksi paikallisen matkailuorganisaation kanssa perustuu 

osakkuuksiin, jotka yrityksen täytyy lunastaa ollakseen toiminnassa muka-

na. Vaikuttamismahdollisuudet riippuvat osakkuuksien suuruudesta. Tällöin 

pienten yritysten päätöksentekoon vaikuttaminen on vähäisempää, koska 

niiden rahoitusmahdollisuudet eivät todennäköisesti ole suuria. 

Ja sen mukaan sitten vaikuttamismahdollisuus omistajaosuuksien mukaisesti. 

(H3)

No jos ajatellaan safaritoimijoita, niin se on varmaan yksi iso, et se kehittää  

sitä miten se ite parhaaks näkee. (H4)

MATKAILUYHTEISTYÖN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN 

Yhteistyön kehittäminen oli tärkeä haastatteluissa käsitelty teema. Haasta-

teltavat kertoivat haluavansa kehittää entisestään edellä jo mainittua työn-

jakoa. Sen lisäksi kehittämistä tarvitaan yhteismarkkinoinnissa ja tuotekehi-

tyksessä. Yhteismarkkinointi ja tuotekehitys tähtäävät Rovaniemen alueen 

matkailubrändin kehittämiseen ja vahvistamiseen. Haastateltavien mielestä 

yhteinen näkemys matkailun kehittämisestä kaipaa vielä jäsentämistä rova-

niemeläisten matkailutoimijoiden kesken, eikä kaikista asioista olla aina sa-

maa mieltä. Tämä on luonnollista, sillä matkailualueen toimijoilla on toisi-

naan erilaisia päämääriä, mistä voi seurata ristiriitoja esimerkiksi markki-

noinnissa (Grängsjö & Gummeson, 2006, s. 62). Hankaluuksia saattaa tuottaa 

se, että matkakohteen kaikki erilaiset palvelut pitäisi saada sisällytettyä sa-

maan brändiin. Brändin vahvistaminen edellyttää koko toimialalta pitkä-

aikaista sitoutumista, joten yritysten on otettava se huomioon myös omissa 

strategioissaan. Yhteismarkkinointi ja sen avulla brändin vahvistaminen tar-

joaa kuitenkin sidosryhmille hyvän foorumin yhteistyön tekemiseen. (Mor-

rison, 2013, s. 292–295.) 

Yhteismarkkinointi 
Toimijoiden moninaisuus tekee matkailualueen strategisen suunnittelun 

koordinoinnin usein haasteelliseksi (Phillips & Moutinho, 2014, s. 97). Yhteis-

markkinoinnissa monet toimijat joutuvat tasapainottelemaan yhteistyön ja 

kilpailun välillä, jolloin luottamus sekä kommunikaation ja yhdessä vietetyn 

ajan määrä tukevat toimintaa (Scott ym., 2008. s. 18). 

Haastateltavien mukaan yhteismarkkinointia oli jo paljon, mutta sitä voisi 

kehittää entisestään. Tärkeää olisi, että kaikki pienet toimijat voisivat liittyä 
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yhteen suuren tarinakehykseen. Tällöin yhteistyö tarkoittaa sitä, että kaikki 

hyväksyvät yhteisen tarinan. 

Pitäis mennä yhteisellä äänellä. Täähän on hyvin kirjava pienistä yrityksistä 

koostuva toimiala tää matkailu, niin pitäis löytää yhteistyötä, yhteisiä ajatuk-

sia. (H2)

 

Olisi hyvä, jos matkakohteen eri toimijat pääsisivät yksimielisyyteen kehi-

tyksen suunnasta, sillä usein matkailijat olettavat matkakohteiden olevan ko-

konaisvaltaisia (Morrison, 2013, s. 190). Lisäksi toimivan yhteistyön edelly-

tyksenä on, että yhteistyö sopii myös yhteistyökumppaneiden tavoitteisiin ja 

strategioihin (Morrison, 2013, s. 201). Yhteistyölle tärkeiden normien ja arvo-

jen täytyy olla kaikkien yhteistyössä mukana olevien tiedossa ja hyväksymiä 

(Haapakoski, 2013, s. 31). Yhden haastateltavamme mukaan yhteistyön täy-

tyisi olla jatkuvaa keskustelua siitä, miten jostakin asiasta viestitään. Kaikkien 

pitäisi pyrkiä viemään viestiä eteenpäin samansuuntaisesti.

Kyllähän yritysten tietyllä tapaa pitäs sitten pysytä ohjaamaan sitä omaa  

viestiä samansuuntaisesti. (H3) 

Lisäksi haluttiin kehittää yhteismarkkinointia kokonaisuudessaan. Olisi hel-

pompaa, jos matkailijoille voitaisiin tarjota kokonaisvaltaisia tuotepaketteja.  

Yhteismarkkinointia. Sellaista, että Lapin aluekin esimerkiksi markkinoisi  

yhdessä kaikkia. Matkailija yleensä liikkuu paikasta toiseen, niin semmoista 

yhteispakettia. Ois varmaan helpompi heillekin, koska aika vaikeaa aina  

löytää tietoa. (H4) 

Haastateltavien mukaan yksin ei matkailualalla pärjää. Esimerkiksi rajoja 

ylittävään yhteistyöhön ei yhden yksittäisen yrityksen kannata ryhtyä. Myös 

sijainti vaikuttaa yhteistyön tarpeeseen. Rovaniemi sijaitsee matkakohteena 

syrjässä, eikä se ole läpikulkupaikka.  Pohjois-Eurooppakin on pieni maail-

man mittakaavassa, jolloin yhteistyön merkitys korostuu.

Koko helkatin Pohjois-Eurooppa on ihan mitätön koko tässä maailmassa. (H1) 

Yksi haastateltavista korosti sitä, että asiat saavat erilaisia merkityksiä, kun ne 

tuodaan esille yhdessä. 

Sanotaan yhteen ääneen. Sillä on erilainen merkitys, kun sillä että sen sanoo 

yksi firma. (H3)
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Tuotekehitys
Haastateltavat kokivat, että Rovaniemen arktista brändiä täytyisi selkeyttää, 

tehdä siitä ainutlaatuinen, segmentoida se oikein ja hyödyntää sen myytti-

syyttä. He pohtivat esimerkiksi sitä, että Rovaniemi ei kaikkien määritysten 

mukaan ole arktisella alueella. Rovaniemen imago on kuitenkin onnistuttu 

luomaan arktisemmaksi kuin monen (muun) kriteerit täyttävän kaupungin. 

Selkeyttämisen lisäksi erottautuminen on tärkeää. Brändin vahvistamisen nä-

kökulmasta ainutlaatuisuus on menestymisen kannalta olennaista – matka-

kohteen täytyy erottautua muista kohteista. (Morrison, 2013, s. 312.) Matka-

kohteen asemoinnilla tarkoitetaan sitä, että sidosryhmät yhdessä tunnistavat 

ja viestivät ainutlaatuisen mielikuvan matkakohteesta valitulle kohderyhmäl-

le (Morrison, 2013, s. 289). Eräs haastateltava mainitsi, että lunta ja jäätä on 

kaikilla muillakin, jolloin erilaisuuden löytämiseen muista täytyisi pyrkiä. 

Miten sieltä sitten erottuu, niin se on varmaan se juttu. (H1) 

Toinen haastateltava huomautti toisaalta, että monessa muussa paikassa 

maailmassa arktisuutta ei ole yhtä helppo kokea kuin Suomessa. 

No Ruotsi, joka on vielä infantti tässä tuotteistamisessa, Norja, Venäjä, samalla 

jutulla. No sitten Yhdysvallat ja Kanada. Missään muualla maailmassa ei voi 

kelkkailla. (H3) 

Haastateltavien mielestä arktisuus on se, mitä myydään ja miksi matkailijat 

ylipäätään tulevat alueelle. 

Ulkomaalaiset tulevat arktisuuden takia. (H4)

Jotta brändiä voidaan vahvistaa, täytyy päättää, millaista asiakasryhmää ha-

lutaan tavoitella (Morrison, 2013, s. 288). Haastateltavat toivat esille sen, että 

erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset kokevat arktisuuden ja siihen liitty-

vän myyttisyyden eri tavoin. Arktisuus riippuu siitä, kuka sen kokee. Esimer-

kiksi aasialaisille matkailijoille arktisuus tarkoittaa hyvin erilaista asiaa kuin 

lumeen ja kylmyyteen tottuneille suomalaisille. 

Otetaan esimerkiksi vaikka Aasian markkinat –– Siellä jos puhutaan, että 

mennään wildernessiin, niin se on ihan liikaa. –– Pitäs kääntää sinne asiak-

kaalle positiivisessa suunnassa, et se arktisuus ei oo pelottava seikka vaan se on 

kiehtova seikka. (H3) 

Luonnossa tapahtuvat elämykset saattavat olla suurten kaupunkien asukkail-

le uusia ja outoja.
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Tavallaan se, että me osataan tehdä mielenkiintoisella tavalla niille, jotka ovat 

tottuneet kaupunkiympäristöön. (H2)

Yksi haastateltavista pohti, onko matkailumaailma vielä kiinnostunut arkti-

suudesta.

Onko matkailumaailma valmis siihen arktisuuteen vai haluaako ne tulla  

Lappiin, eikä niillä arktinen vielä kiinnosta pätkääkään. (H1)

Arktinen myyttisyys on haastateltavien mukaan osa matkakohteen viehätys-

tä. Myytit ovat osa matkakohteen mielikuvien rakentamista, ja ne muodostu-

vat useista erilaisesta tiedonlähteistä. Mielikuvien luominen on osa brändin 

vahvistamista. (Ks. Morrison, 2013, s. 289.) Eräs haastateltava pohti, millai-

nen hahmo voitaisiin keksiä kesälle, kun joululle on oma hyvän tahdon lä-

hettiläs, joulupukki. 

Joululle on löytynyt joulupukki. Se on loistavaa, mutta mikä menninkäinen se 

kesälle löydettäis? (H2) 

Haastateltavat totesivat myös sen, että markkinoinnilla täytyy olla toden-

mukainen pohja. 

Brändiä ja mielikuvia pitää luoda ja näin, mut –– että se viesti olis yhtenäi-

nen ja totuudenmukainen ja –– ei myöskään loukkaa ketään tai oo jollekin 

kulttuurille sitten liikaa. (H3)

YHTEENVETO

Tutkimuksemme käsitteli yhteistyön käytäntöjä ja yhteistyön strategista ke-

hittämistä arktisessa matkailussa. Haastattelimme rovaniemeläisiä Visit Arc-

tic Europe -hankkeessa mukana olevia yrityksiä. Analysoimme teemahaas-

tatteluaineiston teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Muodostimme osakysy-

mysten teemojen mukaisia yläluokkia Varamäen (2001, s. 86–90) esittämän 

yhteistyön kuutiomallin, SMART-projektissa määriteltyjen arktisen matkai-

lun ominaisuuksien (Vaarala, 2006, s. 4–5, 36–37) sekä arktisuutta ja brändin 

kehittämistä matkailussa koskevan teorian perusteella. Tuloksemme kerto-

vat, millaisia ovat haastattelemiemme matkailuyritysten käsitykset arktisuu-

desta, yhteistyön käytännöistä ja yhteistyön strategisesta kehittämisestä.

Haastatellut matkailuyritysten edustajat näkivät arktisuuden tärkeänä tekijä-

nä Rovaniemen matkailussa. Infrastruktuurilla, kulttuurilla sekä ympäristöl-
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lä ja ilmastolla on haastateltavien mukaan tärkeä rooli Rovaniemen arktises-

sa matkailussa. Lisäksi arktisuutta määrittävät erämaa ja napapiiri. Näin sekä 

luonnon että kaupunkiympäristön ominaisuudet nähtiin osaksi Rovaniemen 

arktista matkailua. 

Haastateltavat toivat esille yhteistyön käytäntöjä strategisesta ja johtami-

sen näkökulmasta. Yhteistyön intensiteetti oli edennyt yhteistuottamiseen 

ja -suunnitteluun. Tiedonkulkuun, kustannusten jakoon ja kriittisen massan 

saavuttamiseen liittyen tehdään jo paikoin sujuvaa yhteistyössä. Yhteistyön 

osapuolten keskinäistä työnjakoa voisi haastateltavien mukaan kehittää enti-

sestään. Yhteistyön muodollisuus vaihteli henkilökohtaisista siteistä ja liike-

suhteista sopimussiteisiin. Yhteistyön käytännöt olivat toimivia, ja ne olivat 

kehittyneet verrattain pitkälle. 

Yhteistyön strategisessa kehittämisessä pidettiin tärkeänä arktiseen tuote-

kehitykseen ja yhteismarkkinointiin liittyviä näkökulmia. Segmentointi, 

erottautuminen, selkeyttäminen ja myyttisyys ja yhteinen tarina ovat tärkei-

tä asioita. Ne kuuluvat osaksi brändin vahvistamista, jonka yritykset näkevät 

merkittävänä kehityskohteena Rovaniemen matkailuyhteistyössä. 

Haastatelluilla VAE-hankkeen rovaniemeläisillä matkailuyrityksillä oli sa-

mankaltaisia käsityksiä arktisuudesta, yhteistyön käytännöistä ja yhteistyön 

kehittämisestä. Yhtenevät käsitykset ovat hyvä pohja arktisen matkailun stra-

tegiselle kehittämiselle. Samansuuntaiset käsitykset edistävät entisestään yh-

teistyön käytäntöjen toimivuutta. Samankaltaiset näkemykset Rovaniemen 

arktisuudesta edesauttavat matkailubrändin vahvistamiseen tähtäävän yh-

teistyön kehittämistä. Sujuvat yhteistyön käytännöt luovat edellytyksiä mat-

kailun strategiselle kehittämiselle. Nykyiset yhteistyön käytännöt tukevat 

yksittäisten matkailutoimijoiden asemaa, koska yksin toimiminen arktisessa 

matkakohteessa on haasteellista. Toisaalta haastatteluissa tuli esiin, että pie-

nillä yrityksillä – joita on alueen yrityksistä suurin osa – on pienemmät vai-

kutusmahdollisuudet kuin suurilla toimijoilla.

Teorialähtöinen sisällönanalyysi sopi hyvin tutkimukseemme: saimme täl-

lä menetelmällä tiivistettyä yritysten käsitykset tutkimuksemme teemoista.  

Tutkimuksemme luotettavuutta edistää tarkka kuvaus tutkimuksen kaikkien 

vaiheiden toteutuksesta. Olisimme voineet syventää haastattelua lisäkysy-

myksillä monipuolisemman aineiston saamiseksi. Myös aineistomme koko 

vaikuttaa tutkimustulosten rajallisuuteen. Haastateltavien yritysten vähäisen 

määrän vuoksi tutkimuksemme tieto kuvaa vain mukana olleiden yritysten 

näkemyksiä. 
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Jatkotutkimuksissa voisi laajentaa ja syventää käsityksiä Rovaniemen arkti-

sesta matkailuyhteistyöstä. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia VAE-hank-

keessa mukana olevien yritysten näkemyksiä yhteistyöstä esimerkiksi Lapin 

tai koko Pohjois-Skandinavian alueella. Kiinnostavaa olisi tutkia myös sitä, 

millä tavoin yhteneviin käsityksiin arktisen matkailun kehittämisestä ja käy-

tännöistä on päädytty – ja toisaalta se, miten olemassa olevia ristiriitoja nä-

kemyksissä voitaisiin ratkoa yhteistyön edistämiseksi.  


