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Matkailun turvallisuus -webinaari
kainuulaisille yrityksille 
Kainuun matkailuturvallisuusryhmä toimii yhteistyöfoorumina matkailutoimijoiden ja terveysviranomaisten välillä sekä jakaa ajankohtaista tietoa . 

Ohjelma to 10.12 klo 13.00 -14.30
13.00 Koronatilanteen ajankohtaiset ohjeet matkailuyrityksille, 

pandemiapäällikkö Olli -Pekka Koukkari, Kainuun sote
13.20 Lapin matkailuelinkeinon kohdetason Covid -19 riskienhallintamalli, 

operatiivinen johtaja Rami Korhonen , Lapin Safarit
13.40 Matkailun asiakasturvallisuuden uudet tuulet ja työkaluja matkailuyritysten turvallisuustyöhön, 

johtava asiantuntija Mervi Murtonen, Tukes
14.00 Vuokatti Sportin koronakuplamalli, valmennuskeskuksen johtaja Jyri Pelkonen, Vuokatti Sport       
14.15 Kommentti Kuhmon kamarimusiikin turvallisuustoimien näkökulmasta, 

toiminnanjohtaja Sari Rusanen                                                                                       
14.20 Matkailuturvallisuusryhmän toimet, mitä Kainuussa tehdään? Minna Komulainen, Kainuun liitto
14.30 Webinaari päättyy 

Kysymykset chattiin . Kokoamme FAQ https ://sote.kainuu.fi/koronainfoa -matkailijoille
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https://sote.kainuu.fi/koronainfoa-matkailijoille


M atk ai lutur val l isuusr yhmä

• Tavoite: 
• toimia yhteistyöfoorumina matkailutoimijoiden ja terveysviranomaisten 

välillä,
• jakaa ajankohtaista tietoa toimijoiden välillä sekä 
• sopia yhteisistä toimenpiteistä. Kaikki perustuu terveysviranomaisten 

antamaan ohjeistukseen. 
• Kainuun Covid19 -ryhmä ja Kainuun sote tuottaa 

etukäteisohjeistusta: miten toimia, tiedottaa asiakasta ja ohjeistaa 
asiakasta (yleisohjeistus ja kun jotain sattuu, testausohjeistus)

• kuplamalli (esim. urheilu) ryhmien osalta
• omatoimiset matkailijat 
• kotimaiset matkailijat
• rajaliikenne
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T oimenpiteet
• Tapahtumien ja matkailun turvallisuusohjeissa Kainuun soten konsultointi 
• Otetaan mallia jo hyviksi havaituista koronakupla/turvallisuusmalleista mm. 

Vuokatti Sportin urheilijakuplaohjeet, Kuhmon kamarimusiikki, Lappi ja Helsingin 
kaupunki www.hel.fi/tapahtumallisuus

• Hankkeissa otettava huomioon tapahtumien turvallisuus, jos tarvitaan 
aluekohtaista ohjeistusta niin voiko sisällyttää olemassa oleviin hankkeisiin tai nyt 
uuteen AKKE -hankehakuun osana isompaa kokonaisuutta?

• Viestintä: Viestintä eri kanavissa herättää asiakkaissa luottamusta, että korona -asiat 
ja toimintamallit ovat hoidossa ja uskallus varata matka voi kasvaa. 
https:// sote.kainuu.fi/koronainfoa -matkailijoille

• Visit Finland on koonnut ohjeistuksia omille sivuilleen ja linkitys myös 
matkailudestinaatioiden koronaohjeistussivuille. 
https://www.visitfinland.com/article/practical -travel -information -for -travelers -to -
finland -during -coronavirus -pandemic/#93b9a01a

• Kielikäännökset ohjeistuksista testissä käyneille ja karanteenissa oleville ovat 
valmiina suomi, englanti ja venäjä versioin. https://sote.kainuu.fi/koronainfo
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https://www.hel.fi/kanslia/tapahtumallisuus-fi/jarjesta-tapahtuma/jarjesta-tapahtuma
https://sote.kainuu.fi/koronainfoa-matkailijoille
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T yör yhmässä 
muk ana 
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M atk a. 
• Rauno Kurtti, Kainuun liitto, pj.
• Erno Heikkinen, Suomussalmen kunta
• Jaana Korhonen, Ely-keskus
• Soile Holopainen, Kuhmon kaupunki
• Olli -Pekka Koukkari, Sote
• Aija Laukkanen, Sotkamon kunta
• Minna Komulainen, Kainuun liitto
• Leena Penttinen, Puolanka -Paljakka matkailuyhdistys 

ry
• Jaana Keränen, Idän Taiga ry
• Pentti Malinen, Kainuun liitto
• Hanna Linjala, Arctic Lakeland koordinointi



M iten matk ai lun k ysyntä k ehittyy?  

• TEM:n mukaan palautuminen vuoden 
2019 lukuihin kestää ainakin vuoteen 
2023.

• Optimistisen arvion mukaan kotimainen 
matkailukysyntä voi palautua vuoden 
2019 tasolle kesään 2021 mennessä . 

• Kansainvälisen matkailun palautuminen 
kriisiä edeltävälle tasolle tapahtuu vasta 
2022. Kv. matkailu käynnistynee vasta 
marraskuussa 2021. 

• Ennen pandemiaa matkailun 
kokonaiskysynnästä 69 % muodostui 
kotimaisesta kysynnästä. Suomalaiset 
voivat itse vaikuttaa valinnoillaan, miten 
nopeasti matkailuala elpyy kriisin jälkeen.  
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S elviytymispolk u 
k or onasta 
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Kainuu

Vetovoima. 
1) Terveysturvallisuus ja luottamuksen kasvattaminen

• Matkailuturvallisuustyöryhmä terveysviranomaisten kanssa
• Matkaturvallisuuden kehittäminen ( matkustuskäytävät )

2) Lentoliikenteen jatkumisen ja nopean elpymisen tukeminen
• LVM:n ostoliikenteen hyödyntäminen 2021 loppuun saakka
• Kainuun lentoliikennekysynnän tukeminen

3) Junayhteyksien kehittäminen
• Yöjunayhteyden palauttaminen Savon radalle; 
• Raideyhteyksien parantaminen yhteyksien nopeuttamiseksi

4) Markkinointi turvallisena kohteena ja helppo ostettavuus
• Kainuun matkailun brändityö : viestiminen väljyydestä, turvallisuudesta
• Tapahtumien järjestämisen turvaaminen; tapahtumatuottajien 

kehittämistoiminta 
• Sustainable tourism (Visit Finland) kestävän matkailun 

toiminnan käynnistäminen
• Matkaketjujen kehittäminen (ml yöjunavaihtoehto)
• Kainuu mukaan laajemmille markkinointialustoille Visit

Finlandin Lakeland - myynti  
• Kainuun liitto jäseneksi Suoma ry:hyn, 2 krt matkakiertuetta, 
• Kainuu Arctic Lakeland -sivut, online varaus 



Kiitos! Pysytään terveenä



K i itos! 



P ost- C ovid matk ai lun tr endejä – V isi t F inlandin 
muk aan 20 23 mennessä
• Kasvavat trendit: Yksilöllisen 

matkailun nousu, 
luontomatkailu, kontaktiton 
matkailu, asiakasdatan 
hyödyntäminen, jakamistalous, 
workation , staycation , 
virtuaalimatkailu

• Villi kortti: kotimaan matkailu, 
luottamus yhteiskuntaan,
kansalliset koronaohjeet,

• 2023 -2030 Smart destinations , 
ilmastoahdistus, sukupolvi Z 
työelämään, terveysturismi 
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