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Hyvät yhteistyökumppanit,  
 

Kotimaanmatkailu on pikkuhiljaa käynnistymässä ja koronapandemiaan liittyviä rajoituksia puretaan. Hallitus linjasi tänään perjantaina, 
että kotimaassa voi matkailla, kunhan noudatetaan terveys- ja turvallisuusohjeita. Myös Lapissa ollaan laajassa yhteistyössä laatimassa 
ohjeita siitä, kuinka tartuntariskiä voidaan pienentää esimerkiksi ravintoloissa, hotelleissa ja retkillä. Lisätietoa rajojen avaamisesta 
saataneen heti alkuviikosta.  
 
29.5.2020 eduskunta hyväksyi lait liittyen ravintoloiden toimintaan 1.6. alkaen.  

• Ravitsemisliikkeet voivat olla auki kello 6–23 välisenä aikana. 

• Alkoholijuomien anniskelu on sallittu kello 9–22 välisenä aikana. Jos asiakas on ostanut alkoholijuomansa ennen kello 22:ta, 
juoman nauttiminen on sallittua kello 23:een eli sulkemisaikaan saakka. 

• Ravitsemisliikkeen asiakkaiden enimmäismäärä on sisätiloissa rajattu puoleen normaalista. 

• Lisäksi ravitsemisliikkeet velvoitetaan noudattamaan hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehtimaan asiakkaiden 
välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. 

• Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka. Asiakkaat voivat kuitenkin noutaa ostoksensa itse 
esimerkiksi tiskiltä. 

• Asiakkaat eivät saa kuitenkaan annostella ruokaa ja juomaa itse esimerkiksi ns. buffetpöydästä. 

• Ravitsemisliikkeiden on laadittava suunnitelma siitä, miten liike toteuttaa edellä mainitut rajoitukset ja velvoitteet. 
Toteuttamista koskeva kuvaus ja suurin sallittu asiakasmäärä on pidettävä asiakkaiden nähtävillä. 

Lisätietoa löytyy asetuksesta Mm. Mara ry tulee ohjeistamaan jäseniään vielä tarkemmin. 
 
Yhteistä markkinointiviestintää kotimaanmatkailun tueksi ollaankin käynnistämässä, jotta matkailijat löytävät Muonion ja sen palvelut. 
Olemme mukana kansallisessa 100 syytä -kotimaanmatkailukampanjassa https://100syyta.fi/ syy numero 82 https://100syyta.fi/muonio 
Käytättehän omassa kotimaanmatkailijoille suunnatussa markkinoinnissa kampanjan avainsanoja #100syytä 
#100syytämatkaillasuomessa @100syytamatkaillasuomessa sekä myös ainakin #maailmanpuhtainilma #onnellisialuonnostaan #muonio 
#visitmuonio @visitmuonio. Näin myös 100 syytä -kampanjan some-koordinaattori pystyy jakamaan postauksianne.  
 
Erityisen tärkeää on, että pidätte oman yrityksenne tiedot jatkuvasti ajan tasalla niin nettisivuilla, some-kanavissa kuin google-
yritystiedoissa yms. kanavissa. 
 
 

Visit Finlandin koronan elpymissivusto avattu 

Visit Finland on perustanut matkailun elpymisryhmän työstämään Suomen matkailun elpymissuunnitelmaa eri skenaarioille taktisine 
toimenpiteineen. Matkailun elpyminen -sivustolle on kerätty suomalaista matkailuteollisuutta hyödyttäviä tietoja 
viranomaismääräyksistä, matkailun elpymisestä sekä maakohtaista markkinatietoa. Päivittyvää tietoa löytyy: Matkailun elpyminen   
 
Muonion arvioita päivitetään kuukausittain perustuen uusimpaan tietoon. Viimeisimmät arviot löytyvät Muonion arviot 
 

Metsähallituksen kohteet avautuvat 1.6. 

Metsähallituksen Luontopalvelut avaa luontokeskukset, perinnetilat sekä varaus-, vuokra- ja autiotuvat 1.6. alkaen. Päätös noudattaa 
valtioneuvoston linjauksia julkisten tilojen avaamisesta. Asiakaspalvelupisteiden turvallisuutta varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, 
turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta.  Kokoontumisrajoitukset otetaan järjestelyissä huomioon. Uusi retkietiketti, josta voi 
jakaa tietoa, edelleen omille asiakkaille, on entistä tärkeämpää sekä luonnon että ihmisten oman turvallisuuden takia Retkietiketti  
    
 

Lue%20lisää%20https:/tem.fi/ohjeet-turvalliseen-matkailuun-kotimaassa
http://www.lappi.fi/lapinliitto/ajankohtaista/sisalto/-/view/561248
https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/20825107/VNA_ravitsemisliikkeet_2_2.pdf/9bb43d2e-61e9-535f-255b-5de984b551db/VNA_ravitsemisliikkeet_2_2.pdf
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/matkailun-elpyminen/matkailun-elpyminen/
https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2020/04/koronaexitnv13052020.pdf
https://www.luontoon.fi/retkietiketti
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Liikennekuulumisia 

Finnair käynnistää elokuussa kolmiolennot Helsingistä Kittilään. Kolmiolennot lisääntyvät syyskuussa. Suorat päivittäiset lennot alkavat 
Helsingistä Kittilään 26.10.2020. Rovaniemelle lentojen määrä kasvaa jo heinäkuussa. Aikataulut saattavat kuitenkin muuttua 
koronapandemian etenemisen ja rajoitusten mukaisesti. 

Kutsutaksiliikenne Kittilän lentokentältä Muonioon jatkuu normaaliin tapaan lentojen käynnistyttyä.  

Junaliikenne Kolariin ja Rovaniemelle 
Pääsääntöisesti 15.6.-9.8.2020 

• Kolariin 2 vuoroa/vko/suunta: Helsingistä pohjoiseen keskiviikkona ja perjantaina; Kolarista etelään to ja la (P 
269/270/272)  

o saapuu Kolariin to ja la klo 12.17 
o lähtee Kolarista to ja la klo 17.40 

• Rovaniemelle & Kemijärvelle yöjuna kerran yössä molempiin suuntiin (IC 265/274)  
o saapuu ma-su Rovaniemelle klo 7.38 
o lähtee ma-su Rovaniemeltä klo 21.00 

Poikkeusviikot 
o juhannusviikolla (vko 25) juna Kolariin (P 269) kulkee ti 16.6. ja to 18.6. pohjoiseen (saapuu Kolariin ke 17.6. ja pe 

19.6.) sekä ke 17.6. ja su 21.6. Kolarista etelään (P 272), mutta normaaleilla minuuteilla (ks. yllä) 
o viikoilla 26 (22.–28.6.) ja 27 (29.6.–5.7.) johtuen Väylän ratatöistä välillä Ylivieska-Oulu (ma-to) joudutaan Kemijärven 

yöjunat IC 265/274 perumaan osana päivistä, mutta ne korvataan Rovaniemen-yöjunilla IC 273/266  
▪ juna saapuu Rovaniemelle ti-pe 23.–26.6. ja ti-pe 30.6.–3.7. klo 10.43 (muina viikonpäivinä klo 7.38) 
▪ jatkoyhteys VR:n junaa korvaavalla bussilla (junalipun voi siis ostaa Kemijärvelle asti), saapuu Kemijärvelle 

ti-pe 23.–26.6. ja ti-pe 30.6.–3.7. klo 12.10 (muina viikonpäivinä normaalisti junana klo 8.59) 
▪ lähtö junalla Rovaniemeltä ma-to 22.–25.6. ja ma-to 29.6.–2.7. klo 19.05 (muina päivinä klo 21.00) 
▪ samoilla viikoilla juna Kolariin (P 269) vain perjantaisin pohjoiseen (saapuu Kolariin la) ja lauantaisin 

Kolarista etelään (P 270), mutta normaaleilla minuuteilla (ks. yllä) 
 

Linja-auto välillä Rovaniemi-Muonio-Enontekiö-Muonio-Rovaniemi liikennöi 1.6.–15.6. 

• Ti, to, la klo 11:40 Rovaniemeltä 

• Ma, ke, pe klo 15:15 Rovaniemi linja-autoasemalta, klo 15:20 Rovaniemi rautatieasemalta 

• Ke, pe, su klo 14.15 Muoniosta Rovaniemelle  

• Ti, to, la klo 9:00 Muoniosta Rovaniemen rautatieasemalle ja linja-autoasemalle sekä tarvittaessa Rovaniemen 
lentoasemalle. 

Enontekiön lentoasemalle etsitään uusia ratkaisuja. Finavia suunnittelee luopuvansa Enontekiön lentoasemasta. Enontekiön ja 
Muonion kunnat, Tunturi-Lapin Kehitys sekä alueen yrittäjät etsivät yhteistyössä uutta ratkaisua Enontekiön lentoasemalle, jonka 
matkustajamäärä kasvoi 23 % alkuvuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedote 

 

Kestävä matkailu 

20.5.2025 pidetyssä kestävän matkailun aloitustyöpajassa asetettiin tavoitteeksi, että Muoniolla matkailualueena on vuonna 2022 
Sustainable Travel Finland -merkki. Tämä tarkoittaa käytännössä myös yritysten kestävän matkailun kehittämistä. Yhteinen työ jatkuu 
syksyllä, mutta jo sitä ennen voi tutustua aloitustyöpajan aineistoihin. Vastuullisuusoppaita löytyy tämän linkin alalaidasta. Lisäksi 
suosittelen, että jokainen yritys kävisi kirjautumassa Sustainable Travel Finland -ohjelmaan STF (on ilmainen) ja tutustumassa sivustolta 
löytyvään aineistoon. 

Visit Finlandin ”Miten kestävyys näkyy verkossa matkailijoiden verkkohauissa” -selvityksen mukaan kestävään kehitykseen liittyvät 
haut ovat mm. Googlessa kasvussa. Suoraan kestävyyteen liittyvien viittausten, kuten kestävän matkailun sertifikaattien lisäksi kannattaa 
yritysten viestiä vaikkapa kokeneista paikallisoppaista, ekologisista hotelleista tai hyvinvointimatkailusta. Kestävän kehityksen mukaista 
toimintaa kannattaa siis täsmentää kertomalla, miten se yrityksessä ilmenee.  Nyt jos koskaan on erinomainen aika huolehtia siitä, että 
te kaikki, jotka jo panostatte kestävyyteen, viestitte asiasta matkailijoille verkossa aktiivisesti ja monipuolisesti! Lisätietoa selvityksestä 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/enontekion-lentoasemalle-haetaan-innovatiivista-ratkaisua.html?fbclid=IwAR2a84XzQqAcp0i7dUXv5O7l2wlrNyODsCq9_f2yEMRE9vr-4P25BXkzajQ
https://yhdistys.tunturi-lappi.fi/visit-muonio-2025/tapahtumat/
https://yhdistys.tunturi-lappi.fi/visit-muonio-2025/tilastot-ja-tutkimukset/
https://auth.sustainabletravel.businessfinland.fi/login
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2020/miten-kohdata-matkailijat-verkossa-kestavan-matkailun-teemoilla/
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Tutkimuksia ja tuotesuosituksia 
 
Uudistetut ruokamatkailun tuotesuositukset  
Uudistetut kansalliset ruokamatkailun tuotesuositukset on laadittu yhdessä Visit Finlandin ja Haaga-Helian Hungry for Finland-hankkeen 
kanssa. Tuotesuositusten tavoitteena on kehittää laadultaan ja elämyksiltään entistä parempia ruokamatkailutuotteita, sillä matkailussa 
oleellinen osa elämystä ovat makumuistot. Tuotesuositukset on laadittu matkailualan yrityksille ja kehittäjille työvälineeksi laadukkaan, 
elämyksellisen, ostettavan ja kannattavan ruokamatkailukokemuksen tuottamiseen. Suositukset 
 
Koronaepidemian vaikutus suomalaisten matkailuun  

• Suomalaisista 55 % aikoo lomailla vuoden 2020 aikana ja kotimaa lomakohteena suosituin 

• Mahdollisista lomanviettotavoista kiinnostavin lepo-/rauhoittumisloma 

• Koronaepidemian seurauksena 3,2 miljoonaa suomalaista joutunut tavalla tai toisella muuttamaan lomasuunnitteluaan 

• 54 % kokee matkasuunnitteluun sisältyvän epävarmuutta ja riskejä 

• Tulevissa lomakohdevalinnoissa tärkeimpänä pidetään lomakohteen ja majoituksen hyvää hygieniatasoa 
Lue lisää 

 
Uusi opas ”Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen” – palautumisen tueksi 
Rajoitusten purkamisesta alkava uusi ajanjakso voi jatkua melko pitkään. Palautuminen edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia 
turvallisuustoimia.  Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa julkaissut ”Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen” 
– oppaan hyvistä käytännöistä. Oppaaseen on koottu eri alojen hyviä käytäntöjä maailmalta ja kotimaasta kaikkien suomalaisyritysten 
käyttöön. Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Jokainen yritys vastaa sen arvioinnista, mitkä 
niistä soveltuvat niiden omaan toimintaan ja millä tavoin toteutettuina. Jokainen yritys voi kuitenkin varmasti tehdä arjestaan 
turvallisempaa työntekijöilleen, vierailleen, asiakkailleen ja matkustajilleen. Opas 
  

Tulevia tapahtumia 
 

• 3.6.2020 klo 8:30-9:30:  Virtuaaliset aamukahvit tällä kertaa yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Haaga-Helia amk:n kanssa 
teemalla Kriisin tilannepäivitys. Mukana Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, Pasi Nurkka, Työ- ja elinkeinoministeriö, Ida 
Müller, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Timo Lappi, Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL ry, Heli Mäki-Fränti, Finnair, 
Mikko Turtiainen ja Visit Finland, Paavo Virkkunen 
Ilmoittauduthan tällä kertaa ennakkoon: https://www.lyyti.fi/reg/matkailun_webinaari_0306 
 

• 10.6.2020 klo 12.30–16.30: Parempaa asiakaskokemusta! Vielä virtuaalisesti. Miksi asiakaskokemus on 80 prosenttia 
tärkeämpi kuin itse tuote? Mitä on palvelumuotoilu? Mikä on innovaatioseteli? Miten saisimme pidennettyä asiakkaan 
viipymää Muoniossa esim. yhdessä toteutetuilla tuotteilla? Tietoa myös Metsähallituksen vetämästä Pallas-Ylläs TOBE1 -
hankkeen tuottamasta Pallas-Yllästunturin kansallispuiston materiaalista, mm. reittikuvauksia, valokuvia ja esitteitä, joita voi 
hyödyntää omien asiakkaittenne asiakaskokemuksen parantamisessa. Mukana alustamassa Visit Muonio, Arctic Factory ja 
Metsähallitus. Ilmoittaudu viimeistään 4.6. ilmoittautuminen.  Tarkempi ohjelma. Osallistumisohjeet lähetetään lähempänä 
ajankohtaa kaikille ilmoittautuneille. 
 

• Visit Finlandin myyntitilaisuuksia mm. 
o 15.9. Nordic Workshop Frankfurtissa 
o 16.9. Visit Finlandin myyntitapahtuma Brysselissä 
o 17.9. Visit Finland myyntitapahtuma Amsterdamissa 
Lue lisää ja ilmoittaudu  

 

 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä. Autan mielelläni! 

yhteistyöterveisin Nina 

Nina Vesterinen 
Visit Muonio 2025 -hanke, Muonion Matkailu ry 
puh. 044 235 0421 
nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi 

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020-visit-finland/uudistetut-ruokamatkailun-tuotesuositukset-ovat-ilmestyneet/
https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Pdf-tiedostoja/koronaepidemian_vaikutus_suomalaisten_matkailuun_5_2020.pdf?userLang=fi
https://ek.fi/wp-content/uploads/Turvallinen-tyo-asiointi-ja-liikkuminen_hyvia-kaytantoja-yrityksille_opas_19052020.pdf
https://www.lyyti.fi/reg/matkailun_webinaari_0306
https://link.webropolsurveys.com/EP/4AF6A5C6A427D56E
https://yhdistys.tunturi-lappi.fi/wp-content/uploads/2020/01/Kutsu-ja-ohjelma-Parempaa-asiakaskokemusta-10062020-webinaari-ja-tyopaja.pdf
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/lyhyesti/
mailto:nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi

