
MATKAILUALUEEN JA MATKAILUYRITYSTEN 
TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA  

Riskianalyysi ja ohjeistus 

Enontekiön matkailun toimintamallien kehittäminen 
Covid19 häiriötilanteessa



TAUSTA
Työn tavoitteena on ollut tuottaa Enontekiön matkailualueelle ja mat-
kailuyrityksille riskianalyysi, jonka avulla voidaan toteuttaa tarvittavia 
toimenpiteitä Covid-19 häiriötilanteesta selviytymiseen. Riskianalyysi 
ottaa kantaan yritysten omaan myyntityöhön sekö matkanjärjestäjien 
kanssa tehtävään myyntiin liittyen. Riskianalyysissa käydään läpi mitä 
toimenpiteitä Enontekiön matkailualueen sekä yritysten tulee tehdä, 
jotta häiriötilanteesta selvitään mahdollisimman vähin vaurioin, sekä 
mitä voidaan tehdä jo ennaltaehkäisevästi tulevaisuuden varalta vastaa-
vanlaisia tilanteita varten.

Dokumentti kokoaa yhteen alueella syksyllä 2020 tehtyjen yrityshaas-
tatteluiden tulokset, ajankohtaisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon sekä 
niiden pohjalta laaditut suositukset toimenpiteiksi. 

Covid-19 hankkeessa toteutettujen haastattelujen yksi aihealue oli 
häiriötilanteen aiheuttamat riskit B2B-yhteistyön ja B2C-kaupan osal-
ta. Haastatteluissa kävi ilmi, ettei suuriakaan ongelmia tai haasteita 
häiriötilanteen aikana ollut yhteistyökumppaneiden eikä FIT-matkai-
lijoiden kanssa häiriötilanteen alkaessa, eikä myöskään sen aikana. On 
kuitenkin mahdollista, että yritys kohtaa erilaisia liiketoiminnan har-
joittamiseen vaikuttavia häiriötilanteita tulevaisuudessa, jolloin ajan-
tasainen riskianalyysi on tärkeä aputyökalu tilanteen tullessa, mutta 
myös ennen mahdollista häiriötilannetta (ennakointi). 



Matkanjärjestäjäyhteistyö

Projektissa tehtiin yrityskohtaisia teemahaastatteluja. Haastattelujen 
aikana, loka-marraskuussa 2020 Covid-19 tilanne oli edelleen käynnissä 
erilaisin liiketoiminnallisin rajoittein. Haastatteluissa yhtenä osa-alu-
eena kartoitettiin toimitusketjun kehitystä matkanjärjestäjäkaupassa 
häiriötilanneaikana sekä kartoitettiin yritysten näkökulmia matkanjär-
jestäjäyhteistyöstä tulevaisuudessa. 

Haastattelujen perusteella häiriötilanteen alkaessa (kevät 2020) mat-
kanjärjestäjäyhteistyössä jo olemassa olevien varausten osalta yrityksillä 
ei ollut suuria haasteita. 

Mainittuja syitä tähän oli: 

• matkanjärjestäjien kautta tulleita varauksia oli keväälle, mutta kos-
ka ennakkomaksuja ei ollut peritty, ei myöskään rahanpalautuksille 
ollut tarve 

• talven 2019-2020 matkanjärjestäjien kautta tulleet asiakkaat olivat 
jo ehtineet vierailla alueella, eli matkailijoita ei ollut paikan pääl-
lä, eikä tulevia varauksia keväälle ollut (matkanjärjestäjän sesonki 
alueella oli ehtinyt talven osalta päättyä)

• palveluntuottaja eli Enontekiön kunnan alueella toimiva yritys 
päätti palauttaa jo laskutetut ennakkomaksut matkanjärjestäjälle 
täysimääräisenä 

• osa varatuista matkoista siirrettiin toiseen ajankohtaan 
• matkanjärjestäjäyhteistyötä ei tehdä, jolloin häiriötilanteella ei ole 

ollut vaikutusta liiketoimintaan 

Sellaisten yritysten osalta, jotka tekevät matkanjärjestäjäyhteistyötä, 
nähtiin tulevaisuuden osalta matkanjärjestäjävarausten väheneminen 
huolestuttavana tilanteena. Toisaalta yritysten keskuudessa oltiin myös 
positiivisia yhteistyön kehittämisen suhteen, alueen potentiaali huomi-
oiden. On huomioitavaa, että suuri osa yrityksistä teki ainoastaan suo-
raa kauppaa, jolloin matkanjärjestäjävarausten väheneminen ei heidän 
liiketoimintaansa niinkään koskettanut. 

Yritykset, jotka tekevät merkittävää yhteistyötä matkanjärjestäjien 
kanssa jakaantuivat tulevaisuuden matkanjärjestäjäyhteistyön osalta 
kahteen eri toimintatapaan. 

• Jatketaan samalla tavalla eli ei peritä ennakkomaksujen  
• Kiristetään mahdollisesti varausehtoja ja tarkistetaan sopimuskäy-

tänteitä, jotta häiriötilanteissa yrityksellä olisi jonkinlaista turvaa. 

Toisaalta nähtiin myös se että, matkanjärjestäjien ehdot tiukentuvat 
ja yhteistyön ehdot tullaan käymään entistä tarkemmin läpi. Lisäksi 
yhteistyökumppaneiden valinnan tarkastelu nousi esille, eli enontekiö-
läisen palveluntarjoajan tulee entistä tarkemmin selvittää matkanjär-
jestäjän taustat, kuten taloudellinen tilanne. 

Haastattelujen aikana matkanjärjestäjäyhteistyö liittyi enimmäk-
seen jo tehtyjen varausten käsittelyyn edellä listattujen kohtien 
osalta. Kokonaisuudessaan matkanjärjestäjäyhteistyö koettiin 
häiriötilanteen aikana sujuneen ongelmitta ja tulevaisuuden 
yhteistyöhön suhtaudutaan positiivisesti. 

HAASTATTELUISTA TODETTUA – MATKANJÄRJESTÄJÄYHTEISTYÖ JA 
FIT-KAUPPA HÄIRIÖTILANTEEN AIKANA



FIT-myynti
Haastatteluissa kartoitettiin myös toimitusketjun kehitystä FIT-myyn-
nin (yksittäismatkailijat, free independent traveller) osalta häiriötilan-
neaikana. Myöskään FIT-kaupassa ei todettu olleen suuria haasteita 
peruutusten osalta. Yleisin toimintatapa häiriötilanteen alkaessa yksi-
lömatkailijoiden osalta oli rahojen täysimääräinen palautus palvelun-
tarjoavan yrityksen toimesta, mikäli ennakkomaksuja oli otettu. Myös 
varaukset peruttiin, eikä uusia matkailijoita otettu vastaan (myöhäis-
keväälle 2020), vaikka tulijoita olisikin ollut. Tapauksissa, joissa varaus 
oli tehty, mutta ennakkomaksuja ei ollut peritty, varaukset peruttiin 
useimmissa tapauksissa palveluntarjoajan toimesta. 

Häiriötilanteen aikana keväällä ja kesällä 2020 yksilömatkailijat kysyivät 
varausehdoista ja rahanpalautuskäytänteistä tapauksissa, joissa mat-
kailija joutuu perumaan itse matkan Covid-19 takia. Palveluntarjoajista 
osa kertoi, että varausehtoja on muokattu erittäin joustaviksi ja varau-
sehdot aiotaan jatkossakin pitää joustavina. Osa haastateltavista kertoi 
muokanneensa varausehtoja joustavammaksi, mutta paluu ”normaalei-
hin” ehtoihin tapahtuu välittömästi, kun se on mahdollista. 

Haastatteluista saatujen tietojen perusteella voidaan todeta toimitus-
ketjun olevan sujuva häiriötilanteen alkuvaiheessa sekä sen aikana, ja 
ettei toimitusketjuissa kohdattu riskejä Covid-19 häiriötilanteen aikana 
(haastatteluiden tekohetkeen mennessä). 



Varausten vähentyminen 
ja peruutukset
Haastattelujen aikana usealla yrityksellä oli takana erityisen hyvä kesä 
2019, ja kevään 2020 eteenpäin ”sulku” jäi lyhyeksi. Enontekiön alueella 
kesämatkailu kotimaisten osalta on ollut vahvempaa kuin muilla Lapin 
matkailualueilla ja moni haastateltavista (etenkin Kilpisjärven alueella 
toimivat yritykset) kertoivat kesän olleen normaali, jopa vilkkaampi 
kuin aiempina vuosina. 

Haastatteluissa usean yrityksen kohdalla nousi esiin: 

• kevät 2020 ja tehtävät peruutukset ja liikevaihdon menetys 
• positiivinen kesäaika erityisesti Kilpisjärven alueella (osa tosin ker-

toi sulkeneensa kesäksi)
• odottava ja epävarma tuleva talvi 2021 pandemiarajoitusten suhteen

Moni kertoi selviävänsä kyllä eteenpäin, mutta yleinen pandemiatilan-
ne ja matkustusrajoitukset vaikuttavat osan yritysten tulevaisuuteen 
etenkin, jos asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansainvälisiä matkailijoita. 
Haastattelujen aikana tulevaisuus oli vielä ”avoinna”, ja sen osalta oli 
hankala tehdä ennakointia yhtäkkisen tilannehäiriön ollessa jokaisella 
uusi. Varausten väheneminen verrattuna aiempiin vuosiin (joulu, talvi) 
oli huolestuttavaa. Joillakin oli tilanne, ettei varauksia ollut kuin muu-
tamia, kun taas joillakin oli tilanne, että etenkin kevät alkoi olla hyvin 
myyty. 

Enontekiöllä osa yrityksistä on selvinnyt haastatteluihin mennessä 
paremmin kuin toiset. Tähän vaikutti muun muassa asiakaskunnan ja-
kautuminen kansainvälisten ja kotimaisten kesken eli yritysten kohde-
ryhmä, sijainti, myytävät tuotteet ja palvelut sekä yritysten digitaalinen 
löydettävyys, etenkin alueille, mitkä ei ole niin tuttuja ”uusille” kotimai-
sille Lapin matkaajille, eli heille, jotka matkustavat yleensä kesäloma-ai-
koinaan toisaalla. 

Haastatelluista yrityksistä moni kertoi matkanjärjestäjäyhteistyön 
sijasta tekevänsä pääasiassa suoraa ”indiskauppaa” (puhelin-, sähkö-
posti-, verkkokauppa- ja OTA-varaukset). Suurin kohdattu riski häiriö-
tilanteen alkaessa ja aikana oli luonnollisesti peruutukset ja varausten 
vähentyminen, mitkä vaikuttavat suoraan liiketoiminnan kannattavuu-
teen. 

Erillisiä lukuja esimerkiksi kaupan vähentymisestä haastatteluissa ei 
noussut esiin, mutta huomioitavaa on se, että esimerkiksi häiriötilan-
teesta johtuvien erilaisten valtiollisten rajoitusten vuoksi osa joutui 
sulkemaan toimintansa, jolloin matkailijoita ei ollut. 

Mikä tahansa yrityksen tai matkailualueen tilanne tämän häiriötilan-
teen alkaessa (sekä sen aikana on ollut), suosittelemme käymään läpi 
erilaisia mahdollisia riskejä ja huomioitavia asioita tulevaisuutta varten 
niin matkanjärjestäjäyhteistyön kuin FIT-myynnin ja yleisen liiketoi-
minnan harjoittamisen eri osa-alueiden osalta. 

Yritys voi erilaisissa häiriötilanteissa erottua edukseen ja lisätä varauk-
sia (matkustustilanteen niin salliessa) digitaalisen yleispreesensin avul-
la, palveluiden uudelleen muotoilun sekä erilaisten kokeiluiden avulla. 
Lisäksi erilaisten toimintamallien, kuten osapuolten välisten kohtuul-
listen varausehtojen määrittely edesauttaa myös yrityksen selviytymistä 
esimerkiksi peruutustilanteissa taaten yritykselle edes jonkinlaisen 
osuuden myynnistä myös häiriötilanteiden aikana. 



TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA 
Riskienhallinnassa keskeisintä on tunnistaa riskit ja epävarmuuden vai-
kutus suhteessa tavoitteisiin. Pandemiatilanteessa, kuten missä muus-
sakin häiriötilanteessa, keskiössä tulee aina olla riskien pienentäminen 
ja niiden mahdollinen välttäminen. Covid-19 viruksen leviämisessä 
suurin mahdollinen vahinko on ollut liiketoiminnan keskeytymisen ja 
menetetyn tulon lisäksi ihmisten terveyden ja turvallisuuden vaarantu-
minen.

Matkailualue ja matkailuyritys voivat tarkastella riskejä häiriötilanteis-
sa mm. seuraavista näkökulmista: 

• henkilöstöön ja asiakkaisiin kohdistuvat riskit
• liiketoimintariskit
• toimintaympäristöön (fyysiset tilat, puitteet, liiketoimintaympäris-

tö, kuluttajakäyttäytymisen muutos) liittyvät riskit. 

Tällaisen tilanteen varalle tulee olla huomioitu, kuinka riskejä johdetaan 
strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta. Keskiössä on asiakkaan 
turvallisuuskokemus. Riskien minimoimiseksi tulee huomio kiinnittää 
asiakkaan luottamuksen vahvistamiseen. Muun muassa perusteet tilan, 
hygienian, turvavälien ja ihmismäärien osalta tulee olla kunnossa, ja 
näistä tulee viestiä aktiivisesti asiakkaalle matkan eri vaiheissa. 

MATKAILIJA

Riskin johtamisen näkökulmasta matkailijan luottamuksen vahvis-
taminen on keskiössä toimintaketjujen uudelleenorganisoimisessa. 
Turvallisuuden tunne matkailijalle luodaan sillä, että hänet pidetään 
ajan tasalla tilanteesta. Matkailijan on itse saatava mahdollisuus johtaa 
omaa matkaansa. 

Perusasiat, kuten liikkuminen, jonottaminen ja suojautuminen nouse-
vat esiin toimitusketjuja varmistettaessa ja näistä huolehtii palveluntar-
joaja tai matkanjärjestäjä. Ennalta turvalliseksi koettu kohde ja poik-
keavista toimenpiteistä tiedottaminen helpottaa matkailijan päätöksen 
tekoa ja valintaa matkakohteesta ja siellä tehtävistä aktiviteeteistä ja 
ostettavista palveluista. 

Kun matkailijalle annetaan tieto, kuinka toimia poikkeustilanteessa 
hän olettaa myös muiden toimivan saman ohjeistuksen mukaan, jolloin 
hänelle muodostuu tunne tilanteen hallinnasta. Aktiivinen ja selkeä 
viestintä vahvistaa luottamuksen synnyttämistä ja matkailija pystyy 
suunnittelemaan oman matkansa turvallisesti.

Matkanjärjestäjäyhteistyössä viestintä matkailuyrityksen eli palve-
luntarjoajan ja matkanjärjestäjäkumppanin välillä on erittäin tärkeää. 
Palveluntarjoajan tulee huolehtia siitä, että myös sidosryhmäkumppa-
nit ovat ajan tasalla tilanteesta ja eri toimintamalleista, jotta he voivat 
välittää oikea tietoa loppuasiakkaalle. Aktiivinen yhteistyö vahvistaa 
parhaimmassa tapauksessa yritysten välistä tulevaisuuden yhteistyötä. 



MATKAILUALUE 

Matkailualueen osalta häiriötilanteessa kyvykkyys nopeaan reagoin-
tiin on ensiarvoisen tärkeää. Ensimmäisessä vaiheessa matkailualueen 
osalta on syytä viestiä realititeetit todenmukaisesti siitä mitä on ta-
pahtunut mukaisesti ja varmistaa että organisaation viestintä on koko 
ajan yhdenmukainen. Viestinnän osalta vastuussa on syytä olla vain 
yksi henkilö ts. että viestit kulkevat sidosryhmille yhden tahon kautta. 
Matkailualue voi tukea myös alueen yrityksiä tarjoamalla heille viestin-
nällistä tukea, ohjeistusta viestinnän tekoon yritystasolla sekä tältä osin 
varmistamaan viestinnän yhdenmukaisuuden. Nämä ohjeistukset ja 
toimintamallit on syytä rakentaa valmiiksi omaan kriisiviesintäpank-
kiin, josta niiden käyttöönotto häiriötilanteessa on joustavaa. Lisäksi 
matkailualueen brändimarkkinoinnin ja kampanjakohtaisen markki-
noinnin osalta on syytä tarkistaa käynnissä olevat sisällöt sekä mahdo-
lisesti ajastetut muut sisällöt, jotta eivät ole ristiriidassa häiriötilanteen 
viestinnän tai muuttuneen tilanteen osalta.

Kriisiviestinnän seuraavissa vaiheissa voidaan reagoida tilanteeseen 
mahdollisesti jo enemmän markkinalähtöisemmin, riippuen häi-
riötilanteen laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Covid-19 aikana alueet 
käynnistivät toisessa vaiheessa erilaisia support your local- tyyppisiä 
kampanjoita, joissa tuotiin esiin alueen tarjontaa/palveluita paikallisille 
ja tarjottiin mm. mahdollisuuksia tukea/ostaa erilaisia lahjakorttirat-
kaisua paikallisten yritysten tukemiseksi.  



DIGITAALINEN NÄKYVYYS JA LÖYDETTÄVYYS 
HÄIRIÖTILANTEEN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

”Dream now, travel later”, oli matkailumarkkinoinnissa ja -viestinnäs-
sä käytetty slogan pandemian alkaessa ja sen laajetessa. Epävarmoista 
tilanteista huolimatta matkailijat unelmoivat matkustamisesta ja mitä 
pidemmälle häiriötilanne etenee, sitä useampi haaveilee jälleen mat-
koista. 

Haaveiluvaihe on matkailijan polun ensimmäinen askel. Nykyaikana 
matkailuyritysten on mahdollista tavoittaa potentiaalisia asiakkaita 
niin kotimaasta kuin ulkopuolelta erilaisin digitaalisin toimenpitein. 
Erilaisten rajoitusten aikana ihmiset haaveilevat verkon välityksellä, 
joten digitaalisen näkyvyyden ja löydettävyyden kehittäminen on tärkeä 
kehityskohta yritysten riskien hallinnassa, varausten lisäämisen suh-
teen. 

Digitaalinen näkyvyys ja löydettävyys haastateltujen yritysten kohdalla 
vaihteli suuresti. Osa oli aktiivisempi ja yrityksen palvelut ja tuotteet 
olivat monikanavaisesti löydettävissä, kun osalla myynti jää sen varaan, 
että asiakas jostakin yrityksestä ja sen palveluista kuulee. 
Häiriötilanteissa ne, jotka ovat digitaalisesti saavutettavissa ja löydettä-
vissä, edistävät mahdollisuuttaan saada enemmän varauksia, luonnolli-
sesti rajoituksen huomioiden. 

Voit tutustua tarkemmin hankkeen kautta laadittuun erilliseen doku-
menttiin; Vinkkejä matkailuyrityksen arkeen.

PALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN UUDELLEEN  
MUOTOILEMINEN HÄIRIÖTILANTEESSA 

Covid-19 häiriötilanteen aikana osalle haastateltavista ei ollut tarpeellis-
ta kartoittaa uutta kohderyhmää, sillä heidän asiakkaansa oli pääsään-
töisesti jo ennestään kotimaisia. Heillä, joilla asiakkaat olivat pääsään-
töisesti kansainvälisiä matkailijoita, oli suurempi tarve etsiä uutta 
kohderyhmää ja tarvittaessa muotoilla tuotteita ja palveluja uudelle, 
kotimaiselle asiakaskunnalle. Häiriötilanteen alkaessa on syytä tarkoin 
pohtia oman yrityksen strateginen tilanne ja toteuttaa omaa ennalta valmistel-
tua suunnitelmaa siitä miten omaa palvelutarjontaa, kohderyhmävalintoja sekä 
toimintatapoja tulee häiriötilanteessa muuttaa, jotta liiketoiminta voi jatkua 
uudessa tilanteessa.

Kaikille yrityksille erilaisten rajoitusten ja säännösten myötä Covid-19 
toi kuitenkin tiettyjä käytänteiden tarkistuksia palveluiden osalta. Esi-
merkiksi majoitusyritykset aloittivat erilaiset desifiointitoimenpiteet 
siivousten yhteydessä, ravintoloissa vähennettiin asiakaspaikkoja sää-
dösten vuoksi ja ohjelmapalveluja järjestettiin normaalia pienemmille 
ryhmille tai yksityisesti. 



COVID-19 VAIKUTUKSET ENONTEKIÖN VALITTUIHIN  
KOHDEMARKKINOIHIN  
(tilannekatsaus riskianalyysin laadintavaiheessa 12/20)

SAKSA
Merkittävä kysymys liittyy mm. saksalaisten matkanjärjestäjien ja 
matkatoimistojen kykyyn jatkaa liiketoimintaa koronan jälkeen, pahim-
missa arvioissa jopa 70 prosenttia näistä uhkaa konkurssi. Matkanjär-
jestäjien ahdinko, jakelukanavien muutospaine sekä yksittäismatkailun 
kasvutrendi haastaa Enontekiön panostamaan kohdemarkkinan osalta 
kuluttajamarkkinointiin sekä digitaalisen ostettavuuden kehittämi-
seen. Saksalaisen kulutuskäyttäytymisen trendinä on nähtävissä yhä 
lyhyemmät lomat, joita tehdään useampi vuodessa. Tämä edellyttää 
hyvää saavutettavuutta alueella, jolloin lentokentän operointi lähitule-
vaisuudessa on ratkaistava kysymys. 

NORJA
Norjan talouden ja kuluttajien luottamuksen omaan talouteen arvioi-
daan toipuvan muita maita nopeammin. Lähimatkailun yhä vahvistuva 
trendi koronapandemian aikana/jälkeen tukee edelleen Enontekiön 
matkailualueen mahdollisuuksia tavoitella pohjoisnorjalaisia matkaili-
joita myös koronan aikana, riippuen toki tilanteen kehittymisestä mat-
kustusrajoitusten suhteen. Kesän 2020 kokemusten osalta myös kesä 
2021 voi olla alueen toimijoille hyvä pohjoisnorjalaisten matkustajien 
alueella käyttävien palveluiden osalta. 

Pohjoisnorjalaisista matkailijoista yli 80 % etsii tietoa ja varaa matkoja 
internetistä. Mobiililaite on käytössä suurimmalla osalla, ja mobiiliko-
kemus vaikuttaa ostopäätökseen paljon. Yli puolet matkailijoista etsii 
tietoa hakukoneesta ja noin kolmasosa ilmoittaa tutkineensa matkoja 
tai matkakohteita digitaalisen mainoksen näkemisen takia, eli löy-
dettävyys ja käytettävyys digitaalisissa kanavissa on olennainen tekijä 

pohjoisnorjalaisia matkailijoita ajatellen. Lähipiirillä sekä sosiaalisella 
medialla on suuri vaikutus matkavalintoihin, joten digitaalisen mark-
kinoinnin, positiivisten kokemusten, suosittelujen ja matkailijatarinoi-
den avulla voidaan vaikuttaa ostopäätökseen.  

UK
Brittiläisen matkailijan halu matkustaa on erityisen kova ja unelmointia 
sekä matkan suunnittelua tehdään paljon koronan aikana. Lisäksi tähän 
on vaikuttanut myös Brexit-päätös. Britit ovat muita kohdemarkkinoita 
valmiimpia ostamaan matkoja tai lentoja ulkomaille, mutta erityisesti 
vasta silloin kun tilanne on globaalisti hellittänyt. Matkakohteiden va-
linnassa korostuu terveysturvallisuus. Haasteena on, kuten muissakin 
Keski-Euroopan kohdemaissa, välittäjien (matkanjärjestäjät ja matka-
toimistot) sekä lentoyhtiöiden kyky jatkaa Suomi-tuotantoa koronan 
jälkeisenä aikana.  

HOLLANTI
Hollannissa odotetaan tuntuvaa talouden taantumaa 6-8% ja työttö-
myyden kasvua. Visit Finlandin arviossa ensimmäisenä alkavat matkus-
taa pienet ryhmät, perheet, pariskunnat. Ryhmissä tapahtuva matkailu 
toipuu viimeisenä. Terveysturvallisuus korostuu matkapäätöksissä. 
Skandinavia voi olla kiinnostava uutuus kesällä, koska massakohteita 
halutaan välttää. Haasteena on, kuten muissakin Keski-Euroopan koh-
demaissa, välittäjien (matkanjärjestäjät ja matkatoimistot) sekä lento-
yhtiöiden kyky jatkaa Suomi-tuotantoa koronan jälkeisenä aikana. 

YLEISTÄ
Matkanjärjestäjien osalta tilanne on kriittinen ja konkursseja tulee var-
masti tapahtumaan. Toisaalta on nähtävissä, että matkailijat haluavat 
ennemmin varata matkan matkatoimiston/matkanjärjestäjän kautta 
varmistaakseen turvalliset peruutusehdot. Yksittäismatkailijoiden va-
rausten osata yritysten on hyvä tuoda tarkemmin esiin omat varaus- ja 
peruutusehdot ja viestiä niistä tarkasti.



RISKIEN JOHTAMINEN MATKAILU-
ALALLA - RISKIKARTTA 
Erilaisiin häiriötilanteisiin on suositeltavaa varautua ennakoimalla 
ja määrittelemällä erilaiset toimintatavat valmiiksi, kartoittaa riskit 
etukäteen ja suunnitella toimintamallit yhteistyökumppaneiden ja 
yksittäisten matkailijoiden osalta (esimeriksi sopimus- ja varausehdot 
häiriötilanteisiin), jotta liiketoiminnan jatkuvuus häiriötilanteen mah-
dollistamalla tavalla on sujuvaa. 

Seuraavalla sivulla olevaan riskikarttaan on koottu haastatteluissa esille 
tulleita kohtia sekä yleisiä liiketoiminnan näkökulmasta huomioitavia 
mahdollisia riskejä. Riskien läpikäyminen auttaa matkailuyritystä ja 
matkailualuetta ennakoimaan ja varautumaan erilaisiin häiriötilantei-
siin sekä toimimaan häiriötilanteen aikana. 



STRATEGISTEN RISKIEN TUNNISTAMINEN, NIIHIN  
REAGOIMINEN JA NIIDEN PIENENTÄMINEN (KEINOJA)

• Viranomaisohjeistusten noudattaminen (THL, WHO, AVI, TEM)
• Alueellisten ohjeistusten ja suositusten noudattaminen
• Vastuuttaminen ja roolitukset
• Liiketoimintariskin arviointi ja tiedostaminen (tappioiden suuruus ja todennä-

köisyys)
• Vakavaraisuus, maksuvalmius ja kannattavuuden säilyttäminen
• Rahoitus (kriisirahastot: BF, ELY)
• Myyntikanavien uudelleenarviointi

OPERATIIVISTEN RISKIEN TUNNISTAMINEN, NIIHIN  
REAGOIMINEN JA NIIDEN PIENENTÄMINEN

• Yrityksen päivittäisten toimintojen johtaminen 
• Toimintaprosessien uudelleen arviointi
• Toimittajaverkoston ohjeistaminen
• Henkilöstön perehdytys ja turvallisuus
• Palveluiden tuotteistaminen (turvavälit, hygienia)
• Palveluympäristön muutokset
• Asiakkaan ja henkilöstön terveyden turvaaminen
• Viestintäkanavien aktiivinen käyttö

HENKILÖSTÖ

• Sisäinen viestintä, viranomaisohjeet
• Henkilöstön perehdytys tilanteeseen ja toimintaprosesseihin
• Palveluympäristön muutokset
• Keskusteluapu
• Työympäristön turvaaminen
• Työntekijän osaamisen varmistaminen

MATKANJÄRJESTÄJÄT

• Sopimuksiin liittyvät riskit
• Peruutus- ja varausehdot
• Vastuunrajoitukset
• Taloudellinen varmuus

ASIAKKUUDENHALLINTA

• Viestintä!
• Hygienia kohteessa, tiloissa ja palveluympäristöissä
• Turvallisuus kohteessa, tiloissa ja palveluympäristöissä
• Matkan suunnittelun tukeminen
• Ruuhkatilanteiden välttäminen
• Toimintamalli riskiryhmien osalta
• Toimintamalli oireilevien osalta

ENNAKOINTI 

• Palvelupolun mallintaminen
• Huomioi matkailijan ostopolku, ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jäl-

keen. Kontaktipisteet, joihin on hyvä kiinnittää huomiota ja joissa riskit voidaan 
minimoida viestimällä:

• Kohteen valinta
• Varaaminen
• Valmistautuminen (ohjeet)
• Saapuminen (ohjeet)
• Kohteessa olo (ohjeistus)
• Paluumatka
• Matkan jälkeinen aika (ohjaus suositteluun)



RISKIKARTAN TEKIJÖIDEN 
TARKEMPI KUVAUS 
Viranomaisohjeistusten noudattaminen (THL, WHO, AVI, TEM)

• Käydään läpi erilaiset mahdolliset riskit ja selvitä mistä löydät 
kuhunkin liiketoiminnallesi mahdolliseen riskiin ohjeistukset ja 
ajantasaiset tiedot. 

• Seurataan häiriötilanteen aikana siihen liittyviä viranomaisohjeis-
tuksia aktiivisesti ja huolehditaan, että myös henkilökunta ja asiak-
kaat ovat ajan tasalla ja tietoisia ohjeistuksista

• Suunnitellaan ennakkoon mitä kanavia hyödynnät sisäisessä ja 
ulkoisessa viestinnässä 

Alueellisten ohjeistusten ja suositusten noudattaminen

• Seurataan alueellisia ohjeistuksia ja huolehdi ajan tasainen tieto 
myös henkilökunnalle ja asiakkaille

• Suunnitellaan ennakkoon mitä kanavia hyödynnät sisäisessä ja 
ulkoisessa viestinnässä 

• Vastuuttaminen ja roolitukset
• Määritellään riskien kartoituksen yhteydessä myös vastuuhenkilöt 

sekä heidän tehtävät, jolloin häiriötilanteen alkaessa kaikki ovat 
tietoisia toimintasuunnitelmasta ja -malleista

• Tappioiden suuruus ja todennäköisyys (liiketoiminta)
• Tehdään eri riskiskenaariot ja -arviot erilaisten riskien osalta liike-

toiminnan osalta
• Vakavaraisuus, maksuvalmius ja kannattavuuden säilyttäminen
• Tehdään konkreettinen suunnitelma liiketoiminnan kannattavuu-

desta erilaisten riskien osalta ennakkoon sekä erilaiset laskelmat 
kannattavuuden aikana 

• Rahoitus (kriisirahastot: BF, ELY)
• Seurataan aktiivisesti erilaisia tukimahdollisuuksia, täytetään ha-

kemukset (tarvittaessa ulkopuolinen apu), mikäli tuki tarpeen oman 
liiketoiminnan jatkumisen kannalta

• Voidaan jo ennakoida tutustumalle etukäteen yleisiin yritysten 
rahoitusmalleihin ja niiden kriteereihin (edesauttaa nopeaa häiriö-
tilannetuki tms. hakua)

Myyntikanavien uudelleenarviointi

• Ennakoidaan erilaisia riskitilanteista johtuvia myyntimalleja myyn-
nin takaamiseksi erilaisissa tilanteissa ja mahdollisten kohderyh-
mätarpeiden osalta 

• (esimerkki 1.
• Kaikki varaukset puhelimitse ja varauksen kirjaamiset paperikalen-

teriin. > Yrittäjän sairastuessa tuuraajan haastava olla ajan tasalla 
varauksista ja hoitaa asiakassuhteet sujuvasti. 

• Esimerkki 2. 
• Häiriötilanteesta johtuvat kohderyhmän muutos: vanhemmista 

asiakkaista nuoriin asiakkaisiin. > Varausmahdollisuuden tärkeys 
verkkokaupassa ja/tai sosiaalisen median kanavien kautta.)



Päivittäisten toimintojen johtaminen 
• Suunnitellaan erilaisiin häiriötilanteisiin toimintamalli, jotta liike-

toiminta jatkuu siten, kun sen olosuhteet huomioiden on mahdol-
lista (esim. kuka vastaa mistäkin osa-alueesta häiriötilanteessa)

Toimintaprosessien uudelleen arviointi
• Skenaario toimintaprosesseista erilaisissa häiriötilanteissa 

Toimittajaverkoston ohjeistaminen
• Suunnitelma yhteistyökumppaneiden tiedottamisesta tilanteesta ja 

yhteistyön toimintamallin sopimisesta (minimitoimenpide > suun-
nitellaan tiedotuskanava, vastuuhenkilö/yhteyshenkilö, sopimusten 
läpikäynti jne.)

Henkilöstön perehdytys ja turvallisuus
• Perehdytysvaiheessa ja työsuhteen aikana huolehditaan turvalli-

suussuunnitelman läpikäynti yhdessä työntekijän kanssa
• Pidetään turvallisuussuunnitelma ajan tasalla ja helposti saatavilla 

niin kertaustarkoituksessa kuin häiriötilanteissa
• Toimintasuunnitelma, mikäli häiriötilanne on esimerkiksi pande-

mia tai tulipalo > miten huolehditaan henkilökunnan turvallisuu-
desta ja jatkosta

• Palveluiden tuotteistaminen (turvavälit, hygienia)
• Skenaariotyöskentely- ja suunnittelu erilaisiin häiriötilanteisiin > 

miten toimitaan esimerkiksi tulevaisuuden pandemiatilanteessa > 
esimerkiksi ravintolapalvelut, majoituspalvelut, ohjelmapalvelut / 
elämykset, tapahtumat, käyntikohteet 

Palveluympäristön muutokset
• Skenaariotyöskentely- ja suunnittelu erilaisiin häiriötilanteisiin > 

millaisia fyysisiä muutoksia häiriötilanne aiheuttaa oman kohteen 
ympäristölle, alueellisesti (matkailualue), maakunnallisesti tai val-
tion tasolla

Asiakkaan ja henkilöstön terveyden turvaaminen
• Kirjataan ylös esimerkiksi pandemiatilanteen toimintamallit ja 

huolehditaan, että henkilökunta ja asiakkaat ovat tietoisia niistä ja 
noudattavat ohjeistuksia

• Ohjeistetaan henkilökunnalle toimintatavat, mikäli asiakas ei häiri-
tötilanteen toimintaohjeistusta noudata

Viestintäkanavien aktiivinen käyttö
• Häiriötilanne-/kriisiviestintäsuunnitelma (kanavat, viestinnän tyyli, 

vastuu henkilö)

OPERATIIVISTEN RISKIEN TUNNISTAMINEN, 
NIIHIN REAGOIMINEN JA NIIDEN PIENENTÄMINEN



HENKILÖSTÖ
Huolehdithan, että henkilökunta on tietoinen riskianalyysista, toi-
mintasuunnitelmistanne mahdolliseen ennakointiin sekä toimintaan 
matkailuyrityksessä häiriötilanteen aikana  

Sisäinen viestintä, viranomaisohjeet
• Seurataan häiriötilanteen aikana siihen liittyviä viranomaisohjeis-

tuksia aktiivisesti ja huolehditaan, että myös henkilökunta ja asiak-
kaat ovat ajan tasalla ja tietoisia ohjeistuksista

Henkilöstön perehdytys tilanteeseen ja toimintaprosesseihin
• Seurataan häiriötilanteen aikana siihen liittyviä viranomaisohjeis-

tuksia aktiivisesti ja huolehditaan, että myös henkilökunta ja asiak-
kaat ovat ajan tasalla ja tietoisia ohjeistuksista

Palveluympäristön muutokset
• Skenaario siitä, miten toimitaan tilanteessa, kun häiriötilanne tuo 

muutoksen henkilöstön työtiloihin, työtapoihin ja/tai -käytänteisiin

Keskusteluapu
• Selvitetään ja kirjataan suunnitelmaan mahdollisesti tarvittava 

kriisiapu

Työympäristön turvaaminen
• Kirjataan ylös, miten työympäristö turvataan erilaisissa häiriötilan-

teissa 

Työntekijän osaamisen varmistaminen
• Ennakoidaan häiriötilanteen tuoma mahdollisen uudenlaisen 

osaamisen tarve > millaista mahdollista koulutusta henkilökunnalle 
tarvitaan ja mistä sitä hankitaan häiriötilanteen tuoman tarpeen 
mukaisesti, tai mistä löydetään tietynlaisia osaajia 



MATKANJÄRJESTÄJÄT 
Sopimuksiin liittyvät riskit
• Peruutus- ja varausehdot/vastuunrajoitukset 

> Huomioidaan ehdoissa myös häiriötilanteen toimintatavat
• Taloudellinen varmuus

> Selvitys yhteistyökumppanin taloudellisesta luotettavuudesta 
(tämä hyvä huomioida niin riskitilanteessa oman yrityksen näkö-
kulmasta, kuin myös vaikutuksista omalle liiketoiminnalle, mikäli 
matkanjärjestäjälle tulee riskitilanne 

• Operatiivinen varmuus
> Toimittajan kyvykkyys tuottaa sovitut palvelut 

ASIAKKUUDENHALLINTA &  
PALVELUPOLUN MALLINTAMINEN
Huomioi matkailijan ostopolku, ennen matkaa, matkan aikana ja 
matkan jälkeen. Kontaktipisteet, joihin on hyvä kiinnittää huomiota ja 
joissa riskit voidaan minimoida viestimällä. Kts. erilliset hankkeeseen 
tehdyt dokumentit: 

• Vinkkejä ja toimenpiteitä matkailuyrityksen arkeen – digitaalinen 
viestintä 

• Vinkit matkailuyrityksen viestintään häiriötilanteessa
• Ohjeistuksen matkailijan toimintaan kohteessa matkan aikana eri 

palvelupoluilla/kohtaamisissa ja palvelupisteissä



LOPUKSI
Matkailualueen ja matkailuyritysten välinen yhteistyö sekä valmiit 
toimintamallit korostuvat häiriötilanteissa. Taustalle yhteisesti laaditut 
toimintatavat, määritellyt roolit ja vastuut sekä ohjeistukset tukevat 
toimintaa häiriötilanteen alkaessa, sen jatkuessa ja kun lopulta häiriö-
tilanteesta siirrytään normaaliin tilanteeseen. Mikäli ennalta sovittuja 
toimintamalleja tai ohjeistuksia esim. kriisiviestinnän tasolla ei ole 
määritelty, on kokonaisuuden johtaminen haastavaa häiriötilanteen 
alkaessa. Äkillinen kriisi- ja häiriötilanne, joka vaatii nopeaa reagointia, 
tapahtuu yleensä ennalta arvaamatta ja mikäli tällöin vasta ryhdytään 
miettimään toimintatapoja, voi se auttaa merkittävää mainehaittaa 
alueelle ja vaikuttaa myös matkailuyritysten toimintaan sekä matkaili-
joiden turvallisuuteen negatiivisemmin. 

Covid-19 on tuonut yhteiskuntiimme globaalien pandemioiden vaiku-
tuksen ja ymmärryksemme on kasvanut siitä, että tulemme varmuudel-
la vastaavia häiriötilanteita kokemaan myös tulevaisuudessa. Varautu-
misen kautta luodaan pohjaa ja osaltaan myös turvallisuuden tunnetta 
siihen että alue ja yritykset ovat kykeneviä toimimaan eri häiriötilan-
teissa.  




