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Maahantulo Suomeen EU- tai Schengen-maista on sallittua silloin kun 
1) henkilö on saanut täyden rokotussarjan (rokotteesta riippuen yksi tai kaksi annosta) ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut 
vähintään kaksi viikkoa, 
2) henkilö on sairastanut koronataudin ja saanut vähintään yhden rokoteannoksen, ja rokoteannoksesta on kulunut vähintään viikko tai 
3) henkilö on sairastanut koronataudin alle 6 kk sitten. 
Muiden henkilöiden osalta maahantuloa rajoitetaan edelleen, poikkeuksena alla luetellut maat. 
 
Epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta poistui Suomen ja Puolan sekä Suomen ja Unkarin välisestä liikenteestä. Suomi 
rajoittaa edelleen maahantuloa Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Italian, Itävallan, Kreikan, Latvian, Liechtensteinin, 
Liettuan, Luxemburgin, Norjan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Sveitsin, Tanskan, Tšekin ja Viron välisessä 
liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Sisä- ja ulkorajarajoitusten lisäksi jatketaan myös tiettyjen rajanylityspaikkojen 
aukioloaikojen rajoituksia Lapissa länsirajalla sekä Suomen itärajalla. 
 
Epidemiologiseen arvioon perustuen maahantulon rajoitukset on poistettu Monacosta, Romaniasta, San Marinosta ja Vatikaanista 
Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Suomen ja Australian, Etelä-Korean, Israelin, Singaporen, Ruandan ja Uuden-Seelannin välisessä 
liikenteessä näiden maiden asukkaiden osalta. Maahantuloa ei rajoiteta maiden matalan koronailmaantuvuuden ja tautiriskin takia. 
Muiden maiden osalta maahantulon rajoituksia jatketaan 11.7.2021 asti. Lisätietoa  

Perustasolta eli mm. Lapilta poistuivat tänään asiakasmäärien sekä anniskelu- ja aukioloaikojen rajoitukset. Käytännössä jatkossa 
voimassa ovat vain yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet sekä vaatimus asiakkaiden istumapaikan olemassaolosta sisätiloissa. 
Lisätietoa 
 
Norjan rajoitukset 
Norjaan matkustamisesta on tullut kysymyksiä. Norja on helpottanut Suomen tapaan maahantuloa. Todistuksia rokotussarjasta ja puolen 
vuoden sisällä sairastetusta koronasta vaaditaan. Lisää helpotuksia odotettavissa 5.7. alkaen. Lue tarkemmin Coronavirus and travelling 
to Norway (visitnorway.com)  

 
Visit Muonio 2025 -hankkeen toimenpiteitä mm. 
 
Digimarkkinointikampanja - pilotti 
Toukokuun puolivälissä käynnistyi Muonion matkailun tunnettuuden ja mielikuvan edistämiskampanjapilotti digimarkkinoinnin keinoin, 
kohdemaina Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ja sitä tukeva some-viestintäkampanja, kohdemaina Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat ja Norja. 
Muonion kunnan ja matkailuyhdistyksen tuella digikampanjan toimenpiteitä kohdennetaan myös kotimaahan. Kampanja jatkuu 
loppuvuoden, kuitenkin niin että elokuussa tehdään välitarkastelu saavutetuista tuloksista. Alankomaissa kiinnostus on ollut yllättävän 
suurta. Esim. viikolla 23 pelkästään Facebookissa tavoitettiin 95 000 ihmistä mainoksilla. Ranskalaiset viettävät sivustolla keskimäärin 
miltei 6 minuuttia. Saksasta kävijöitä oli samalla viikolla suhteellisen vähän, mutta he käyttivät sivuilla pitkän ajan, joten ovat ilmeisen 
kiinnostuneita ja sitoutuneita. Kotimaan Display-mainos on tuottanut hyvin osumia kohtuullisella hinnalla. Kotimaan budjettia siirrettiin 
viime viikolla YouTubesta SoMeen ja SEMiin (hakukonemarkkinointi) suuremman näkyvyyden ja sitouttamisen saavuttamiseksi. 

 

https://tem.fi/-/raportti-patoutunut-kysynta-vauhdittaa-matkailun-elpymista-kunhan-matkustusrajoituksia-puretaan
https://tem.fi/-/raportti-patoutunut-kysynta-vauhdittaa-matkailun-elpymista-kunhan-matkustusrajoituksia-puretaan
https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/maahantuloa-suomeen-helpotetaan-eu-ja-schengen-maista-21.6.-alkaen
https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/ravitsemisliikkeiden-rajoituksia-kevennetaan-edelleen
https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/coronavirus-and-travelling-to-norway/?lang=primary
https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/coronavirus-and-travelling-to-norway/?lang=primary
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Sosiaalinen media 
DiscoverMuonio Facebook-sivun julkaisut ovat tavoittaneet viimeisen kuukauden aikana +441 % enemmän henkilöitä ja julkaisuihin 
sitoutuminen on kasvanut + 22 % verrattuna edelliseen kuukauteen. Instagramissa sisällön vuorovaikutus on kasvanut +71 % viimeisen 
viikon aikana. 
 
Muistathan edelleen käyttää yhteisiä hastageja omissa julkaisuissasi eli vähintään #discovermuonio #maailmanpuhtainilma 
#purestairintheworld #onnellisialuonnostaan #happybynature sekä #100syytämatkaillasuomessa kotimaahan liittyen paremman 
näkyvyyden saavuttamiseksi. 
 
Heinäkuussa ja elokuun alussa kun lomailen, mielelläni annan Discover Muonion some-tileille ns. takeover vuoron. Viikoilla 30-32 on vielä 
vapaata. Jos haluat tehdä julkaisuja, niin otathan pikaisesti yhteyttä ja kerro mikä viikoista sinulle sopii. Lähetän tarkemmat ohjeet ja 
annan oikeudet tileille. 
 
Kestävä matkailu 
Mökinomistajille tarkoitettuun kestävän matkailun oppaaseen, joka toteutettiin osana Välkky-hanketta, laadittiin Muonio -osuus Visit 
Muonio 2025-hankkeen toimesta. Opas sopii kaikille mökeille eli kannattaa hyödyntää. Opas 
 
16.6. kokoontui työryhmä työstämään Muonion matkailuturvallisuussuunnitelmaa. Ryhmään kuuluu niin viranomaisten, kunnan, 
järjestöjen kuin yritystenkin edustajia. Työ jatkuu elokuussa. Työkokouksessa nousi esille kaikkien yritysten turvallisuuskäytänteiden ja 
turvallisuussuunnitelmien päivitystarve. Onhan omat suunnitelmat ajan tasalla? Lisäksi matkailijoita tulisi muistuttaa luonto-
olosuhteistamme ja retkietiketistä mm. nopeasti muuttuvasta säätilasta, avotulentekoon liittyvistä asioista sekä luontoretkelle hyvin 
varustautumisesta. Mm. https://www.luontoon.fi/retkeilynabc löytyy hyvin tietoa. Erityisesti ulkomaisille vierailuille tarkoitettua videota 
luontoretkeilystä kannattaa hyödyntää. Videoon liittyy myös testi. 
 
Muonion vapaa-ajanasukkaille suunnatun selvityksen tulokset löydät kokonaisuudessaan linkin takaa Raportti. 
 

Muita 
 

 

Kansallisen Mökkibarometrin 2021 tulosten mukaan keskimääräinen vapaa-ajan asunnolla vietetty vuorokausimäärä on kasvanut 
huomattavasti. Vuonna 2016 käyttövuorokausien määrä oli 79, kun uusimman aineiston mukaan käyttövuorokausien määrä on jo 103.  
Lähes 40 % vapaa-ajan asunnoista käytön arvellaan lisääntyvän paljon tai jonkin verran tulevien kolmen vuoden aikana. Muita päätuloksia 
ovat: etätyö vapaa-ajan asunnolta voimakkaassa kasvussa, vapaa-ajan asuntojen koko ennallaan, mutta varustetaso nousee, yhä useampi 
mökkeilee, myös yhä kauempana kotikunnastaan ja vapaa-ajan asumisen suosio näyttää jatkuvan lähitulevaisuudessa. Lisätietoa 

Osana Lapin liiton Välkky-hanketta on kehitteillä matkailualalle soveltuva selainpohjainen hiilijalanjälkilaskuri ja tavoitteena on saada 
se yritysten käyttöön syksyllä 2021. Hiilijalanjälkilaskurin tarkoituksena on 

• auttaa yritystä tunnistamaan keskeiset päästölähteensä ja päästöjä tuottavat toiminnot 
• ohjata ja kannustaa yrityksiä hiilijalanjäljen pienentämiseen 

• tuottaa tietoa matkailualueen hiilijalanjäljen arviointiin 

• tuottaa asiakasviestintään materiaalia yrityksen hiilijalanjäljestä ja toimenpiteistä hiilijalanjäljen pienentämiseksi 
• tehdä yrityksen hiilijalanjäljen laskenta yritykselle mahdollisimman helpoksi siten, että yrityksessä ei tarvitse olla 

hiilijalanjälkilaskennan erityisosaamista 

•  toimia myös Visit Finlandin STF-ohjelman suositeltavana hiilijalanjälkilaskurina ja sen käytön yhtenä kestävyyden 
indikaattorina sekä yritys- että destinaatiotasolla. Laskurille ollaan hankkimassa auditointia tulosten laadun 
varmistamiseksi ja laskurin luotettavuuden lisäämiseksi. 

• Yritykset voivat ilmoittautua ennakkoon mukaan käyttämään laskuria. Osallistuminen on maksutonta eikä velvoita 
mihinkään. Avoimella lähdekoodilla toteutettavaa laskuria on tarkoitus jatkokehittää saadun palautteen perusteella. 

• Ennakkoilmoittautuminen: matkailun hiilijalanjälkilaskuri 
 

  

https://discovermuonio.fi/wp-content/uploads/2021/06/Loma-asunnon-omistajan-opas-kestava-matkailu-Muonio-F.pdf
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc
https://www.youtube.com/watch?v=SJUMO9LuVBs&t=3s
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SKKUfPLstkGbQpI2URFLBI9-Sm-2md5LsbOy3183o69UNFFBTkRLTEM4RFoxWlVXWVhYV1UwQUo3Uy4u
https://discovermuonio.fi/wp-content/uploads/2021/04/Mokkilaiskysely_Esitys-virtuaalikahveille-Hanna-Stykki.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-237-7
https://lappi.us10.list-manage.com/track/click?u=57fe7674cef4a84bff01775d0&id=0100b7b54d&e=1e5cfb65bb
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Tulevia Visit Muonio 2025 -hankkeen tapahtumia 
• 17.8.2021 klo 9–11: Verkostomaiset tuotteet -työpaja. Kuullaan alustus sopimuksista ja kehitetään yhteistä tuotetta. 

Kyläpirtti. Ilmoittaudu viimeistään 13.8. https://link.webropol.com/ep/verkostotuote  

• 19.8.2021 klo 10.30–12.30: Matkailun tuleva edistämismalli -työpaja 2. Kyläpirtti. Toisessa työpajassa käydään vaihtoehtoisia 

tulevan matkailun alueorganisaation toimintamalleja ja rahoituksia läpi ensimmäisen työpajan ja siihen liittyvän analyysin 

pohjalta. Lisäksi Sanna Kärkkäinen kertoo miten Visit Rovaniemen toiminta on organisoitu ja rahoitettu. 

Ilmoittaudu viimeistään 13.8.2021 oheisesta linkistä https://link.webropol.com/ep/toimintamalli19  

• 20.-23.1.2022 Matka 2022 -messut Helsingin Messukeskuksessa. Sitovat ilmoittautumiset syksyllä. 

Muita tapahtumia 
• 26.–31.7.2021: Muonion lohiviikko https://muonionlohiviikko.fi/ 

• Muita Muonion tapahtumia tapahtumakalenterissa www.discovermuonio.fi/tapahtumat - saa myös mielellään ilmoittaa ja 

itsekin lisätä tapahtumakalenteriin 😊 

• 1.-2.9.2021: Back To Business – töitä tunturissa ja saaristossa / matkailun rekrytapahtuma Tulevan matkailutalven tarpeita 
ennakoiden Lapin TE-toimisto järjestää matkailualan rekrytointitapahtuman yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-toimiston ja 
Yrittäjäjärjestöjen kanssa. Lisätietoa tapahtumasta ja linkki ilmoittautumiseen tulossa viikolla 28. Lisätietoa 

• 28.-29.10.2021 Lapin Matkailuparlamentti. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Saavutettavuus 
Yöjuna Kolariin kulkee neljästi viikossa (M, K, P-L) ja paluu (T, T, L, S) 30.10. saakka tämänhetkisen tiedon mukaan. Saapuvilta junilta 
on kesällä arkena bussivuoro klo 10.50 (Matkahuolto), mutta viikonloppuisin ja lähteville junille elokuun loppuun saakka kulkee 
kutsutaksi, tilaus lähtöä edeltävänä päivänä puh.  040 7088105,  north.kth@gmail.com  
 
Finnair lentää kolmiolentojen lisäksi suoraan Kittilään 7.6.—3.10.2021 kahdesta neljään kertaan viikossa. Kutsutaksi kulkee tuttuun 
tapaan, varaukset muoniokt@hotmail.com. Tällä hetkellä ei ole suunnitteilla lisälentoja Helsingistä Kittilään eikä suoria lentoja 
Euroopasta Kittilään. 
 
Tunturi-Lapin saavutettavuuden aluetyöryhmä on aloittanut toimintansa, yhtenä tavoitteenaan edistää Tunturi-Lapin sisäisen 
maantieliikenteen kehittämistä. 
 
Muonion kunnan kutsuma henkilöliikennetyöryhmä on kokoontunut pohtimaan Muonion sisäisen liikenteen kehittämistä mm. kunnan 
ostopalveluna ostaman asiointiliikenteen hyödyntämismahdollisuutta matkailullisesti sekä ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen 
ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksiin liittyvän lain vaikutuksia. 
 

Metsähallituksen Luontopalvelujen terveisiä 

Palautetta Pallas-Yllästunturin kansallispuistolle menneestä talvikaudesta voi edelleen antaa, vastaamaan pääset tästä linkistä. 

Pallaksen kunnostustöitä tiedoksi: 
o Sarvijärven uuden kodan, kuivakäymälän ja liiterin rakennustyöt ovat käynnissä 12.–23.7. ja 9.–27.8. 
o Pallaskodan uuden kuivakäymälän rakennustyö on käynnissä 28.6.–2.7. 
o Pallastunturilta Mäntyrovalle vievää latupohjaa kunnostetaan maastopyöräiltäväksi ma 7.6.2021 

alkaen. Mäntyrovalle voi kulkea normaalisti kesäretkeilyreittiä pitkin.  
o Aittalahden autiotuvan uuden kuivakäymälän rakentaminen on käynnissä 28.6.–2.7. ja 30.8.–3.9.     
o Hietalahden autiotuvan uuden kuivakäymälän rakentaminen on käynnissä 5.–9.7. ja 6.–10.9.     
o Sarvijärven uuden kodan, kuivakäymälän ja liiterin rakennustyöt ovat käynnissä 12.–23.7. ja 9.–27.8.       

Kansallisia uutisia 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tarjoaa kotimaanmatkailun kehittämistyöpajoja matkailuyrityksille 

• Työpajojen tavoitteena on tukea kotimaan matkailutoimijoita ja -yrityksiä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä 
kotimaanmatkailijoille. Työpajasarjan tavoitteena on lisäksi tiivistää kotimaanmatkailun yhteistyötä sekä jatkaa keskustelua 
kotimaanmatkailun kansallisen koordinaation tarpeesta. Kehittämistyöpajojen keskeisistä tuloksista, työpajoihin osallistuneille 
suunnatun kyselyn palautteesta ja jatkokehitystarpeista tuotetaan yhteenvetoraportti. Kotimaanmatkailun kehittämistyöpajojen 
toteuttamisesta vastaa Matkailun tiedolla johtamisen Supervoimat -allianssi, vastuullisena palveluntuottajana HMMH Consulting 
Oy. Lisätietoa työpajasarjan tavoitteista ja sisällöistä sekä työpajojen ilmoittautumislinkin löydät kotimaanmatkailun 
kehittämistyöpajojen sivuilta: www.tem.fi/kotimaanmatkailun-kehittamistyopajat. Työpajat toteutetaan etäyhteyksin. 
Ilmoittautumiset viimeistään 7 vrk ennen työpajaa.  
 

Visit Finlandin uutisia (linkki) 

• Lapin yhteyshenkilönä toimii Päivi Antila, Manager, Regional Partnerships (Lapland), Health and Educational Travel, 

paivi.antila@businessfinland.fi puh. +358 40 747 8418 

https://link.webropol.com/ep/verkostotuote
https://link.webropol.com/ep/toimintamalli19
http://www.discovermuonio.fi/tapahtumat
https://businesslappi.fi/tapahtuma/back-to-business-toita-tunturissa-ja-saaristossa/
mailto:north.kth@gmail.com
https://www.finnair.com/fi-fi/kohteet/eurooppa/suomi/kittilä
mailto:muoniokt@hotmail.com
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/88038cd4-55af-40ce-bd15-9334b2e10a96?displayId=Fin2279704
http://www.tem.fi/kotimaanmatkailun-kehittamistyopajat
https://5ccb804483c74fe78d4513ed7fd42538.marketingusercontent.com/m/view/tSZyYGj7zT8HQMHtav9bIgf3aJxGZDW4XWt4QiKAnPIx#msdynttrid=944rsTjZiAdP90a0i5xznkKqNFIPxDVoenKXBLxdfUU
mailto:paivi.antila@businessfinland.fi
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Muistattehan 

- Pitää minut, matkailuneuvonnan Seolla ja naapuriyritykset ajan tasalla aukioloajoista ja palveluista. Hyödyntäkää esim. Visit 
Muonio 2025 Facebook-ryhmää tiedonjakamiseen. 

- Ilmoittaa tapahtumista, niitä voi myös itse lisätä Discover Muonio -tapahtumakalenteriin https://discovermuonio.fi/lisaa-
oma-tapahtuma/  

- Käyttää yhteisiä # 
- Lisätä Discover Muonio Partner -logo nettisivuillenne 

 

 

Aurinkoista juhannusta ja kesäkautta! 
Nina 

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

https://discovermuonio.fi/lisaa-oma-tapahtuma/
https://discovermuonio.fi/lisaa-oma-tapahtuma/
mailto:nina.vesterinen@discovermuonio.fi

