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Pandemian myötä muuttuvat 
matkustuskäyttäytymisen trendit tukevat meitä

• Lähimarkkinoiden rooli kasvaa –
kotimaa, Norja, Baltian maat

• Luontomatkailu kasvaa entisestään

– Myös vaade vastuullisuudelle 
kasvaa

• Matkailu hiljaisissa/vähäruuhkaisissa 
kohteissa kasvaa

• Matkoista tulee merkityksellisempiä

• Virtuaalimatkailu kehittyy – tässä 
meillä parannettavaa

• Asiakkaat odottavat lisää joustavuutta 
liittyen varauksiin ja palveluihin –
pieninä toimijoina olemme ketteriä

• Turvallisuus: sis. hygienia – yleisesti 
hyvällä tasolla



Viranomaisten ohjeet turvalliseen kotimaanmatkailun 

käynnistämiseen

1. Kaikkea matkustamista tulee välttää sairaana

• Oireisten tulee viipymättä olla yhteydessä terveydenhuoltoon ja hakeutua sieltä 

saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. 

• Mikäli matkailija sairastuu matkan aikana, on hänellä oikeus kiireelliseen 

terveydenhuoltoon oleskelupaikkakunnalla. Oireilevan matkailijan tulee viipymättä 

informoida matkailuyritystä asiasta tartunnan leviämisen estämiseksi.

2. Riskiryhmään kuuluvat

• Riskiryhmään kuuluvia suositellaan välttämään matkustamista, lääkäri arvioi

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

• Matkailuyritysten tulee varmistaa riittävistä turvaväleistä viestiminen matkailijoille ja 

turvavälien säilyminen esimerkiksi yleisissä tiloissa ja opastetuissa matkailupalveluissa.

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

• Sekä matkailuyritysten henkilökunnan että matkailijoiden tulee huolehtia riittävästä 

käsihygieniasta. Kädet on syytä pestä aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina 

aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet 

kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

• Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta, jota helposti saatavilla.

• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka 

heitetään heti käytön pois.
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5. Siivous

• Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai 

aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen 

kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa 

lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.

• Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa 

voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Työterveyslaitoksen 

siivousohjeita tulee noudattaa.

• Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, maksupäätteet, vastaanottotiskit ja 

pöydät, hissipainikkeet, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään 

kahdesti päivässä.

• Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen käyttöä vältetään tai ne 

puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

6. Jos matkailuyrityksessä todetaan koronavirustartunta

• Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista 

vastaavalle lääkärille

• Selvitetään onko altistumista tapahtunut ja altistuneet voidaan asettaa 

karanteeniin.

7. Varautuminen tukee toimintaa poikkeustilanteissa

• Matkailualan yritysten on suositeltavaa laatia varautumissuunnitelmat sekä 

kouluttaa henkilökuntaa poikkeustilanteiden varalle.

Lähde: https://tem.fi/ohjeet-turvalliseen-matkailuun-kotimaassa

VIESTINTÄ TÄRKEÄÄ!
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Minkälaista tietoa asiakkaat juuri nyt odottavat?

• Majoituskohteet ja ravintolat: Onko siivousta lisätty, tai siihen kiinnitetty erityisellä 

tapaa huomioita normaaliin verrattuna? Kuinka aamiainen on järjestetty, buffetin ollessa 

kielletty? Organisoidaanko se esim. pöytiintarjoiltuna, take-away aamiaispaketteina tai 

huoneisiin tarjoiltuna? Kuinka pöydät aamiaishuoneessa/ravintolassa on järjestetty, 

onko tilaa jätetty normaalia enemmän ja pöytäkunnista tehty normaalia pienempiä? 

Julkinen- ja tilausliikenne: Onko kulkuvälineessä penkinsuojukset ja jos on kuinka 

usein ne vaihdetaan? Kuinka usein siivous organisoidaan? Tuleeko kulkuvälineessä 

käyttää kasvomaskia? Onko kulkuvälineessä saatavilla käsidesiä? Kuinka turvavälit on 

kulkuvälineessä mahdollistettu, onko esimerkiksi joka toinen penkki(rivi) tyhjänä? 

Retket: Käytetäänkö retkellä lainavälineitä (esim. pyörät, kypärät, kajakit, pelastusliivit 

jne.) ja kuinka näiden puhdistus on hoidettu? Kuinka vaatteet ja kengät huolletaan ja 

puhdistetaan käyttökertojen välissä? Tarjotaanko esimerkiksi talviretkituotteissa 

edelleen mahdollisuus lainasukkiin, hanskoihin ja kypärämyssyihin, vai tuleeko 

jokaisella osallistujalla olla omat varusteet? Kuinka etäisyys varmistetaan 

retkituotteissa?

Sauna ja kylpylät: Liittyykö saunassa käyntiin erityisiä sääntöjä, erityisesti julkisiin 

saunoihin? Millaisia erityisiä hygieniakäytäntöjä saunassa käyntiin liittyy? 

Lähde: Visit Finland
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• Pitää laatia suunnitelma, jossa on kuvattu 

toimenpiteet koronavirustartuntojen 

ehkäisemiseksi ja jossa on ilmoitettu 

rajoitusten mukainen asiakaspaikkamäärä.

• Asiakaspaikkojen määrää pitää vähentää 

puoleen normaalista, ja asiakkaiden välisestä 

riittävästä etäisyydestä on huolehdittava.

• Asiakkaalla on oltava oma istumapaikka 

pöydän tai tason ääressä.

• Asiakkaan ruoan tai juoman annostelua itse 

ei toistaiseksi sallita. Näin ollen esimerkiksi 

buffet-tarjoilu, josta asiakas itse annostelee 

ruokansa ei ole sallittua. 

• Asiakas voi noutaa juomat ja ruoat 

esimerkiksi tiskiltä, mutta tämän jälkeen 

hänen on palattava istumapaikalleen. 

Poikkeus voi tulla kyseeseen, mikäli tiskillä 

on asiakkaan istumapaikka.

• Riittävien turvavälien toteutumista tulee 

valvoa ja asiakkaita tulee ohjeistaa 

turvaväleistä.

• Aukiolot enintään klo 6-23 ja anniskeluaika 

on klo 9-22. Ennen klo 22 ostettua 

alkoholijuomaa saa nauttia klo 23:een 

saakka.

• Sisä- ja ulkotilat pitää järjestää niin, että 

asiakkaat eivät altistu taudin leviämiselle. 

Erityistä huomioita tulee kiinnittää WC-tiloihin

• Rajoitukset eivät koske terassialueita. Itse 

huolehdittava ulkoterassien turvallisuudesta 

eli etäisyyksistä ja hygieniasta. 

• Ravintoloissa järjestettäviä yksityistilaisuuksia 

koskevat ravintoloille annetut ohjeet ja 

säännöt.

• Pitopalvelutarjoiluissa suositellaan 

käyttämään annostarjoilua buffet-tarjoilun 

sijaan.

• Aluehallintovirasto suosittelee ravintoloita 

koskevan ohjeistuksen noudattamista myös 

muissa kuin ravintolan tai kahvilan tiloissa 

järjestetyissä tilaisuuksissa.

• Lähde: http://www.avi.fi/web/avi/-

/aluehallintoviraston-ohje-ravintoloille-on-

julkais-1

Ravintoloita koskevat poikkeusolon säädökset



Vuokramökit

• Mökinvuokraaja (l. toiminnanharjoittaja) vastaa järjestämänsä palvelun 

terveellisyydestä sekä turvallisuudesta.

• Mökinvuokraajan vastuulla on kartoittaa palveluun liittyvät riskit ja estää 

terveyshaittojen synty 

• Koronatartunnan saaneiden henkilöiden työskentelyä tai oleskelua 

vuokramökeillä tulee välttää

• Mahdollisesta tartunnasta tai sairastumisesta on toivottavaa kertoa 

mökinvuokraajalle

• Mökinvuokraajan tulee

– muistuttaa asiakkaita yleisistä tartuntariskin ehkäisyyn sekä yleisen 

hygienian parantamiseen liittyvistä ohjeistuksista

– vastata mökin loppusiivouksesta asiakkaiden välillä. Ohjeita 

siivoukseen on koottu TTL:n nettisivuille 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

– asettaa kirjallinen siivoussuunnitelma mökkiin näkyville.

Lisätietoa https://tem.fi/ohjeita-matkailuyritysten-ja-matkailijoiden-kayttoon
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Hotellit ja muut majoitusliikkeet
• Tärkeää huomioida voimassa olevat terveysviranomaisten ohjeet ja suositukset erityisesti 

siivous- ja hygieniatoimien osalta.

• Henkilökuntaa tulee ohjeistaa huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta sekä toimimaan 

poikkeustilanteissa, esimerkiksi koronatartuntaepäilyn ilmetessä.

• Henkilökuntaa ja asiakkaita tulee ohjeistaa jäämään kotiin, jos lieviäkin flunssan oireita.

• Vastaanottotiskeille on hyvä asentaa läpinäkyvät pleksilasit sekä asiakkaiden että 

henkilökunnan suojaksi.

• Maksutapahtumissa on syytä suosia korttimaksua käteisen sijaan.

• Asiakkaita tulee muistuttaa turvavälin pitämisestä ja huolehtia, ettei yleisiin tiloihin 

muodostu ryhmiä.

• Tilojen siivousta ja pintojen desinfiointia on hyvä tehostaa. Saippuan, käsidesin ja 

kertakäyttöisten käsipyyhkeiden riittävyys kaikissa tiloissa tulee varmistaa.

• Erilaisia kosketuspintoja kuten ovenkahvat, maksupäätteet, vastaanottotiskit ja 

hissipainikkeet on desinfioitava tehostetusti.

• Asiakkaiden ja henkilökunnan saatavilla on oltava riittävästi tietoa koronavirukselta 

suojautumisesta ja terveysviranomaisten hygieniasuosituksista.

• Aamiaistarjoilu muutettava buffetaamiaisesta esim. valmiiksi pakattuihin aamiaisiin.

• Kokoustiloissa, kylpylöissä ja muissa yleisissä tiloissa henkilömäärää tulee rajoittaa siten, 

että turvavälit toteutuvat.
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Kannattaa katsoa

• https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/tutkimus-

selvitti-nain-ravintoloiden-kannattaisi-nyt-tehda-jotta-

suomalaiset-uskaltavat-tulla-syomaan-pelkka-

viranomaisten-ohjeistuksen-noudattaminen-ei-

riita/7839164#gs.85h302
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Meidän alueen hyviä käytäntöjä – työpajassa esille tulleita (1/2)

Ohjelmapalvelut

• Pyörien kahvat  ja kypärät puhdistetaan aina ennen käyttöä, samoin melat. 

• Retkillä pienet ryhmät

• Suunnitellaan tuotteita siten, että huomioidaan, miten paljon tarvitaan tilaa kuhunkin 

palvelutuotteeseen. 

• Jos lainavälineistöä, yhdellä asiakkaalla samat kokovierailun ajan. 

• Käsidesiä aina saatavilla.

Majoitus

• Check inn: mahdollisesti online

• käsidesi respassa

• siivous ohjeistusten ja suositusten mukaisesti 

• siivousta on tehostettu, käytössä desinfioivat puhdistusaineet

• Vastaanotossa asioi 1 asiakas kerralla.

• Käsidesit käytössä asiakkaille ja henkilökunnalle. 

• Maksupääte, ovenkahvat yms. johon asiakas koskettaa puhdistetaan useita kertoja 

päivässä



Saunat                                                                                                                       (2/2)

• siivouskertojen tihentäminen; kahvat, suihkuluuri, pehvanalus,

• asiakasohjeistus turvavälistä

• Asiakasmäärän pienentäminen, esim. puolet

• Mietittävä mikä on maksimimäärä

• Esim. saippuan automaattiannostelija voisi olla hyvä idea

• rippileirit ovat saaneet ohjeistuksen, että vaikka samaa leiriporukkaa niin vain puolet kerrallaan 

saunaan mahtuvasta määrästä.

• Pukuhuoneen etäisyys ?

Ravitsemispalvelut

• Ruoanlaittaja käyttää suojakäsineitä,

• hyvällä kelillä syödään ulkolaavussa ei kodassa,

• pienet ryhmät eli perheet esim. ei toteuteta viikko-ohjelmia jossa toisilleen tuntemattomat ihmiset 

kohtaavat.

• Kaikki ruoka tarjoillaan pöytiin, jolloin muut eivät koske esim. soppakauhaan.

• Kattaus tehdään vasta asiakkaan saapumisen jälkeen

• Käytetään henkilökunnalla maskeja ja hansikkaita

• Asiakkaille käsidesi ja mahdollisesti käsienpesupiste saatavilla

• asiakasmäärän puolittaminen

• pöytien harventaminen

• pleksit baaritiskillä

• ei buffetteja

• maksupäätteen puhdistus asiakkaiden välillä



Tämän kesän asiakas - työpaja
• Kotimainen asiakas

– Perhe, kaveriporukka, myös indis

• Miten pidennämme vierailijamme viipymää?

– Päiväohjelmien lisäksi yöohjelmia keskiyön auringon alla, vaikkapa kalastusta tai tunturissa käynti.

– Etappiretkeily yrityksestä yritykseen

– Tarjoamalla lisävuorokausia edullisemmin

– Ohjeistusta ja neuvontaa alueen nähtävyyksistä ja retkeilykohteista, kalastuspaikoista. 

– Tarjoamalla edullisesti kajakkeja, kanootteja, veneitä, polkupyöriä viipymän pidentyessä.

– Ehkä alueen palveluita voisi tuoda paremmin esille

– Laajentaa vuokravälinetarjontaa

– Tehdä enemmän reittiehdotuksien ja aktiviteettien puolesta "lobbausta" respoissa.

– Kellokkaassa avautuu kesällä hyvä TaimenLife -näyttely ja parhaat tärppitiedot. 

– Luontokeskukselta kannattaa kysyä kalastusjutuista ja samoin kalastusyrityksiltä.

– Hyvällä ja asiantuntevalla palvelulla, yhteistyöllä

– Vetovoimaisilla helppokulkuisilla luontokohteilla - ja tuotteilla ja helposti saatavalla tiedoilla niistä.

– Luontotietoa ei tarjota koskaan liikaa - sen paketoiminen osaksi omaa tuotetta on tärkeää. Tämä 

on huomioitava myös tuotteen nimessä. Bucket list -ajattelu, kun nämä on käyty, on jäljellä vielä 

näin monta mielenkiintoista kohdetta... 

– Pidetään yhdessä huolta, että asiakas ymmärtää mikä kokemusten maailma meillä on hänelle 

tarjottavana

– Kerrotaan asiakkaalle puhtaan luonnon, kansallispuiston ja Euroopan puhtaimman ilman olevan 

Muonio- Olos- Pallas- kansallispuistoalueella



• Haasteita

– Mitkä kohteet/yritykset auki

– Mistä tietoa vuokralla olevista välineistä ja mistä niitä saa

– Kaipaisin nykyään vinkkejä tämänhetkisestä tilanteesta tarjonnasta

– Tietoa lisää kalastuskohteista


