
Lapin matkailuelinkeino ja Covid-19 
asiakasviestintä ja markkinoinnin 

näkökulma

Visit Rovaniemi

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen



Matkailun uhkaava tilannekuva

• Kansainvälistä matkailua ei ole.

• Valtionhallinnon epäselvä päätöksenteko matkailuun keskeisesti 
liittyvistä asioista sekä puutteellinen viestintä. 

 Suomi noudattaa Euroopan tiukimpia matkustusrajoituksia ja 
heikkoa viestintää.

 Tilanne kansainvälisten matkanjärjestäjien ja lentoyhtiöiden kanssa 
kriisiytynyt. Aikaikkuna joulun ryhmämatkojen myyntiin umpeutunut.

• Kotimainen matkailukysyntä ei riitä ylläpitämään matkailuinfraa eikä 
palveluita eikä tuottamaan riittävää matkailutuloa.



Media seuraa –
uutisotsikoita nousee!



Covid-19 asiakasviestinnän haasteet

• Koronakevään viestintä & tiedon jalkautus  kuin rikkinäinen puhelin

• Kaikki kysymykset linkittyvät matkustusrajoituksiin ja saavutettavuuteen.

• Kansainvälisen matkailijan vaikea löytää oikea, ajantasainen tieto (ENG) 
koronatilanteesta, ohjeista ja testiin hakeutumisesta (miten tapahtuu?).

• Mistä matkailija saa päivittyvän koronatilannetiedon matkan aikana (ENG)?

• Mistä ulkomainen matkailija tietää, minkä kunnan terveydenhuollon pariin 
tulee kääntyä (vr. Levi  Kittilä, Ylläs  Kolari, Pyhä-Luosto?) Tämä ei ole 
aina selvää kotimaisellekaan asiakkaalle…

• Millainen (ENG) ohje annetaan positiivisen testituloksen saaneelle? Ohje 
olisi hyvä saada myös matkailuyrityksiin taustatiedoksi.









Covid-19 asiakasviestinnän haasteet

• Opit jatkoon mallinnus

• Teknologia vahvemmin viestinnän avuksi

• Covid-19 matkailuviestintä alkuun B2B  Nyt nostettava asiakas keskiöön:

*Mitä asiakas voi tehdä itse oman ja muiden turvallisuuden eteen?

*Tulevaisuuden matkailu voi olla entistä omatoimisempaa miten tavoitamme 
ns. vapaan matkailijan? 

*Miten airbnb & homestay – tyyppiset matkailijat  heille kohdennettu 
terveysturvallisuusviestintä?

*Viestinnässä käytännössä sama haaste kuin esim. Rovaniemen jokatalvinen 
heikoista jokijäistä varoittelu…



Covid-19 -viestintä matkailussa

• Matkailija hakee tietoa kohteen terveysturvallisuudesta (safety, sanitazion, cleanliness, 
healthcare available) ja kohteessa kriisiviestinnän toimivuudesta.

• Matkailijan luottamusta koetellaan rokotteen käyttöönottoon saakka.

• Viestintähanke LSHP/HOL www.koronaturvallinenlappi.fi

* Lapin matkakohdetason Covid-19 – riskienhallintamalli  verkoston loistavaa yhteistyötä

* Matkailualueiden ja –yritysten yhteistyössä koostamia toimialaohjeistuksia 

* Visit Rovaniemi työstää LSHP:n kanssa omatoimimatkailijan ohjeen  ”Miten toimin 
epäillessäni koronavirustartuntaa?”

* Terveysturvallisuusohjeet painotuotteina matkailuyrityksiin (jaossa mm. Visit Rovaniemen 
toimesta tällä viikolla )

http://www.koronaturvallinenlappi.fi/


Matkailijan ohje: 
Jos saat hengitystieinfektion oireita ja epäilet koronatartuntaa

• Varaa aika koronatestiin, jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion tai muita 
koronavirustartunnan oireita. Oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, 
lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Joskus oireena voi olla myös haju- tai makuaistin 
puutos.

• Ohjeet Lapin kuntien koronatestin ajanvaraukseen löytyvät: 
https://koronaturvallinenlappi.fi/yhteystiedot/

• Terveydenhuollon ammattilainen arvioi oireesi ja ohjaa tarvittaessa testiin. Älä lähde sairaalaan tai 
terveyskeskukseen ennen kuin olet ollut yhteydessä koronatestin ajanvaraukseen.  Jos yleisvointisi 
on heikentynyt tai sinulla on voimakasta hengenahdistusta, soita hätänumero 112: een.

• Pysy majapaikassasi/huoneessasi ja vältä kaikkia ulkopuolisia kontakteja ennen koronatestiin 
menoa. Käytä maskia, jos sinulla on välttämätön syy poistua majapaikastasi/huoneestasi.

• Koronatestiin mennessä ja sieltä tullessa käytä kasvomaskia koko ajan ja vältä lähikontakteja 
ihmisiin. 

https://koronaturvallinenlappi.fi/yhteystiedot/


Matkailijan ohje: 
Jos saat hengitystieinfektion oireita ja epäilet koronatartuntaa

• Vältä julkisen liikenteen käyttämistä, käytä koronatestiin mennessä taksia. 

• Mene testissä käynnin jälkeen suoraan takaisin majapaikkaasi. Käytä kasvomaskia, kunnes olet takaisin omassa 
huoneessasi. 

• Koronatestin jälkeen odota tuloksia omaehtoisessa karanteenissa pysyen majapaikassa ja välttäen ulkopuolisia 
lähikontakteja. Ulos voi mennä, jos et mene muiden ihmisten lähelle. Esimerkiksi kauppaan tai ravintolaan sen sijaan ei saa 
mennä, koska näissä paikoissa lähikontaktia on vaikea välttää. Muista kuitenkin aina riittävä turvaväli ja käytä kasvomaskia.

• Pyydä tarvittaessa puhelimitse apua majapaikaltasi esim. ruokailujen järjestämisessä.

• Sinuun ollaan yhteydessä koronatuloksista. 

• Positiivinen tulos: Jos sinulla todetaan koronavirustauti, pysy eristyksessä niin kauan kuin tartuntataudeista vastaava 
lääkäri on määrännyt. Noudata ohjeita, jotta et tartuta tautia eteenpäin. Saat lisäohjeita sinuun yhteydessä olleelta 
terveydenhuollon ammattilaiselta. 

• Negatiivinen tulos: Jos testi on negatiivinen ja testi on otettu oireiden vuoksi, eikä oireita ole enää testituloksen 
valmistuessa tai ne ovat selvästi vähentyneet, voi palata normaaliin arkeen. Jos oireita tulee uudelleen ja/tai oireet 
pitkittyvät, tulee herkästi hakeutua uudelleen testiin.

• Lisätietoa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronavirustestit

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronavirustestit


Matkailijan ohje: 
Jos saat hengitystieinfektion oireita ja epäilet koronatartuntaa

• Ajankohtaista tietoa ja toimintaohjeita koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

• Koronaturvallinenlappi.fi on Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja House of Laplandin toteuttama 
sivusto jolla jaetaan tietoa alueen koronatilanteesta ja siihen liittyvistä asioista.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://koronaturvallinenlappi.fi/


Markkinoiden elpyminen

• Riippuvainen matkustusrajoitusten purkamisesta, pandemian 
hellittämisestä, rokotteen käyttöönotosta sekä toimivista 
lentoyhteyksistä.

• Lapille Euroopan markkina ja UK oletettavasti tärkeimmät. Katse kesässä 
2021 ja talvikaudessa 2021-2022.

• Lentoyhteydet long haul markkinoihin (Kiina, Singapore, USA, Australia) 
katkolla (pl. Hongkong) matkailu elpymässä vasta kesään 2021 tai 
talveen 2021-2022.



Trendejä

• Yksilömatkustus ryhmien sijaan (tai pienet, eksklusiiviset ryhmät)

• Yksittäiset ns. monodestinaatiot koetaan turvallisemmaksi kuin useita 
kaupunkeja/maita kiertävät matkapaketit.

• Palveluntuottajat, joilla joustavimmat varaus- ja peruutusehdot, pärjäävät 
kilpailussa.

• Kestävyys ja vastuullisuus arvokeskiössä ns. uudessa kulutuksessa.

• Luontolähtöisyys ja luksus nousussa.

• Matkustus elpynee nopeimmin varakkaiden ja nuorten matkailijoiden 
(pariskunnat, kaveriporukat) toimesta.

• Markkinoista mm. USA, pitää mahdollisena private jet –matkustuksen 
nopeaa elpymistä post corona ja matkustusrajoitusten purkamisen myötä




