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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee koronaviruksen vaikutuksia Suomutunturin 

kevätkautena 2020. Työn tavoite on, että Suomutunturi osaisi valmistautua 

koronavirukseen ja muihin pandemioihin tulevaisuudessa paremmin. Toivon, että 

tämä selvitys auttaa ja tukee matkailua Suomutunturilla ja osaisi neuvoa, miten 

tuleviin pandemioihin osattaisiin varautua tulevaisuudessa. 

Teen opinnäytetyöni selvityksenä. Olen tehnyt haastatteluja puhelimitse, 

sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa. Suurin osa haastateltavista ei 

vastannut minulle ja se teki selvityksen tekemisestä entistäkin vaikeampaa. 

Suurin osa haastateltavista ei vastannut haastattelupyyntöihini ja sanon sen 

monikossa, koska kysyin monta kertaa, eikä vastauksia silti tullut. Suomun Mökit 

oli kuitenkin myöntyväinen haastatteluun ja sain heiltä hyvin tietoa. 

(Haastattelukysymykset löytyvät liiteluettelosta.) Myös itse selvityksen tekeminen 

oli ajoittain haastavaa huonon kommunikaation takia.  

Tarkoituksena oli etsiä ja selvittää olemassa oleva tieto enimmäkseen 

internetlähteiden avulla ja haastattelemalla, koska aiheesta ei ole lähes ollenkaan 

kirjallisuutta. Hain tietoa netistä etsimällä. Hyvin tietoa löytyi Googlen kautta ja 

käytin hakusanoja suomeksi ja englanniksi. Luotettavaa tietoa löytyi yhtä 

suppeasti suomeksi sekä englanniksi. Muista hakuporteista, kuten Finnasta ei 

löytynyt tietoa.  

Kerron myös Suomutunturin historiasta ja minkälaista siellä on nykyään. Tuon 

esille Suomun erilaisia vaiheita ja toimia. Yrityksistä ja harrastuksien 

mahdollisuuksista kerrotaan avaavasti. Suomutunturi nykyään, ennen ja 

tulevaisuudessa. 

Viitekehykseen sain tietoa hyvin käyttämällä aiheita Suomutunturi, koronavirus, 

pandemiat, matkailu, turismi, matkailun tulevaisuus, matkailu ja Suomutunturin 

historia. Edellä mainituilla aiheilla löytyi luotettavaa ja monipuolista tietoa. Välillä 

oli vaikeuksia löytää tietoa, mutta sain mielestäni koottua viitekehystä hyvin.  

 

Suomutunturi on Lapissa sijaitseva matkailukeskus. Se kuuluu Kemijärven 

alueeseen ja on siellä suuri matkailuvaltti ja tuo paljon tuloja Kemijärvelle. 
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Suomutunturi on monipuolinen matkailukeskus, joka on auki ympäri vuoden. 

Monipuolisuuden takia se on suosittu paikka. Monipuolisen paikasta tekee 

ulkoilumahdollisuudet, kuten esimerkiksi vaeltaminen, laskettelu, 

murtomaahiihto, ajelut ja mökkeily/hotelli mahdollisuudet. Suomutunturilla on 

paljon palveluita ja annettavaa. 

 

Keskityn opinnäytetyössäni koronaviruksen vaikutuksista juuri Suomutunturin 

matkailuun, koska se on henkilökohtaisesti merkityksellinen paikka minulle (olen 

ollut Suomutunturin asiakas monta vuotta.) ja Suomutunturista ei ole vielä 

tarpeeksi tietoa tai selvityksiä/tutkimuksia. Sen tekeminen tekee siitä 

mielenkiintoista ja haastavaa.  

Suomutunturi oli ennen menestynein Lapin matkailukeskus, mutta suosio on 

hiipunut. Suomutunturi on silti taas uudessa nousussa ja haluan työlläni tukea 

paikkaa ja tuoda esille sen, miten hyvin he ovat hoitaneet koronaviruksen ja siitä 

aiheutuneet haasteet. Toivon, että selvitykseni kertoo lukijoille, miten 

Suomutunturi on hoitanut koronaviruksen tähän mennessä ja miten se tulee 

varautumaan sen uusiin aaltoihin, sekä muihin pandemioihin tulevaisuudessa. 
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2 SUOMUTUNTURI TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

2.1 Yleistietoa Suomutunturista 

Suomutunturi on Kemijärven kaupungissa sijaitseva 410 metriä korkea upea 

vaara/tunturi (Suomu 2020). Virallisesti Suomutunturia kutsutaan tunturiksi, 

mutta sitä kutsutaan myös vaaraksi. Tunturin ja vaaran ero on se, että tunturien 

huiput ovat paljaslakisia ja vaarojen huiput ovat metsien peittämiä. 

Suomutunturin huipulla kasvaa metsää, mutta sitä kutsutaan silti tunturiksi 

(Palsila 1995). 

 

Suomu on Kemijärven upea kohde ja syystäkin. Suomutunturi on upea paikka 

metsineen ja eläimineen. Voi mennä laskettelemaan haastaviin 

laskettelurinteisiin, hiihtää hyvillä murtomaahiihtoladuilla, samoilla metsissä tai 

vaan olla ja levätä. Siellä voi törmätä poroihin, naaleihin, kärppiin ja metsoihin. 

Myös ravintoloita ja kahviloita löytyy. Jokaiselle löytyy jotakin. 

 

Suomutunturin ympäristöstä löytyy laskettelukeskus, josta löytyy 11 rinnettä 

hisseineen, murtomaahiihtoladut, hotelli, mökkejä, ravintola ja kahviloita, joista 

tunnetuin on Tuulensuoja, jonka pihalla on suuri lumiukko, joten paikasta ei voi 

erehtyä. Suomulta löytyy myös toinen hotelli, jota aletaan taas kunnostamaan 

(siitä lisää tietoa tulee myöhemmin). Suomulla voi harrastaa monenlaisia 

aktiviteetteja, kuten esimerkiksi murtomaahiihtoa, laskettelua, vaeltamista, 

moottorikelkkailua, marjan keräystä ja poro- ja huskyajeluja (Visit Kemijärvi 

2020). Suomutunturi on siis erittäin monipuolinen ja upea paikka. 

 

Muita Lapin alueen matkailukeskuksia ovat Iso-Syöte, Levi, Olos, Pallas, Pyhä-

Luosto, Rovaniemi, Saariselkä, Salla ja Ylläs. Suomu erottuu monista edellä 

mainituista matkailukeskuksista siten, että siellä on rauhallista, haastavat 

hiihtoreitit ja paljon mökkivaihtoehtoja. Monissa Lapin alueen 

matkailukeskuksissa on paljon turisteja ja se ei ole kaikkien mieleen. Monet 

haluavat Lappiin lomalle luonnon rauhaan. 

 

Suomutunturin aukioloajat vaihtelevat vuosittain ja kausittain. Yleisesti ottaen 
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Suomu on auki vuoden ympäri, mutta Itä-Suomun kotaravintola avataan vasta 

joulukuussa ja rinteet avataan avautuvat aina lumitilanteen mukaan. 

Todennäköisesti laskettelurinteet avautuvat uutena kautena viimeistään 

joulukuun alussa, mutta luultavasti jo marraskuussa (Suomu 2020).  

 

Viime laskettelukauden sulkeminen tapahtui Suomulla viimeisenä ja tarkka 

sulkemisen päivämäärä on 30.3.2020. Kaikki muut laskettelukeskukset sulkivat 

ovensa ennen Suomutunturia. Syy laskettelukeskuksien aikaisille sulkemisille 

johtui koronaviruksesta. Suomu kuitenkin halusi pitää laskettelurinteet auki 

viimeiseen hetkeen saakka ja niin he tekivätkin. Henkilökunta noudatti hallituksen 

neuvoja ja piti huolta turvaväleistä ja hygieniasta. Koronaviruksesta on aiheutunut 

paljon haittoja ja ongelmia laskettelukeskuksille, myös Suomulle (avaan 

vaikutuksia enemmän osiossa ”Koronaviruksen vaikutukset Suomutunturilla”.), 

mutta he pitivät rinteensä ja palvelunsa silti auki viimeiseen saakka (Viinikka 

2020). 

 

Suomun matkailuvaltti on upea luento ja hyvät yhteydet. Luonto tarjoaa 

Suomutunturilla parhaintaan. Upeat metsät, laadukkaat ladut ja laskettelurinteet, 

kohteliaat paikalliset, rauhallisuus ja palvelut. Kaikki edellä mainitut yhdessä, ovat 

Suomun matkailuvaltti.  

 

Suomulle pääsee hyvin autolla, taksilla ja linja-autolla. Löytyy myös taksipalvelu, 

jolla pääsee varauksella juna- tai linja-autoasemalta suoraan Suomutunturille. 

Taksin nimi on Kutsuliikenne/Suomutaksi ja kuljetuksista vastaa Kemijärven 

Taksikeskus Oy. Hinta Suomutaksilla on yhteen suuntaan 10 euroa per aikuinen 

ja 5 euroa per lapsi (alle 12-vuotiaat). Todella edullinen. Taksin voi varata 

puhelimitse ja viestillä, tai sähköpostin välityksellä. Viestissä pitää mainita paikka 

ja aika, jotta kuski tietää hakea oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Todella 

edullinen hinta ja hyvä asiakaspalvelu. Suomutaksi on ollut aina oikealla paikalla 

ja ajallaan. Palvelu on erittäin suosittu (Suomu 2020). 

 

Suomu on auki vuoden ympäri, mutta kaikki palvelut eivät kuitenkaan ole avoinna 

vuoden ympäri. Hotelli ja mökit ovat auki/käytössä vuoden ympäri. Hotellin 

vastaanoton aukioloaika vaihtelee vuodenajan mukaan. Esimerkiksi lokakuussa 
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2020 hotellin vastaanotto on auki maanantaista lauantaihin kello 9.00-20.00 ja 

sunnuntaisin 9.00-16.00 (Suomu 2020). 

 

 

Suomun suurimmat yritykset ovat Hotelli Suomutunturi, Kahvila Tuulenpesä ja 

Suomun Mökit (Visit Kemijärvi 2020). Jokaisesta löytyy erinomainen palvelu ja 

kaikki ovat lähellä toisiaan. Se on Suomutunturilla mainiota: kaikki palvelut ovat 

lähellä. 

2.2 Suomutunturi nykyään 

Suomutunturi on nykyään nostanut suosiotaan ja tulevaisuuden tarkoitus olisi 

päästä takaisin samaan suosioon, kuin mikä paikalla oli 1966 vuodesta 1990-

lukuun. Suomua on kunnostettu ja hotelli on remontoitu kokonaan. Turisteja 

houkutellaan laadukkailla palveluilla ja upealla luonnolla. Suomu eroaa monista 

muista Lapin alueen matkailukeskuksista siten, että se on rauhallinen paikka olla 

ja saa myös omaa tilaa. Siitä ei ole tehty samanlaista ”alppikylää”, kuin 

esimerkiksi Levistä ja Ylläksestä. 

Suomutunturilla on nykyään rauhallista olla. Se on vaihtanut itsensä ”juhlijoiden 

keskuksesta” enemmän perheille ystävälliseksi keskukseksi. Palveluita löytyy 

hyvin: haastavat laskettelurinteet, Kahvila Tuulenpesä, mökkejä, hotelli 

eturinteiden juurella, lossi ja kotakahvila (Suomu 2020). 

Suomulla käy turisteja hyvin. Eniten turisteja tulee kotimaasta, Englannista ja 

Kiinasta. Suomalaiset ja englantilaiset viihtyvät eniten mökeissä ja kiinalaiset 

hotellissa. Suomalaiset ovat aina viihtyneet Suomutunturilla ja viihtyvät siellä 

edelleen. Monet suomalaiset omistavat mökkejä Suomulla. Myös 

koronaviruspandemian aikana kotimaan matkailijat viihtyivät Suomulla ja 

”pakenivat” sinne koronavirusta ja ihmisiä. Monet tekivät siellä työnsä etänä, 

nauttivat luonnosta ja turvallisuudesta. 

Englantilaiset kävivät ennen ja käyvät edelleen Suomutunturilla. Heillä oli ennen 

suosittu ”englantilaisten hotelli”, mutta sitä ei ole enää. Nyt on kuitenkin ollut 

puhetta siitä, että irlantilaiset kunnostaisivat hotellin ja se nousisi uuteen 

uskoonsa.  
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Kiinalaiset viihtyvät hotellissa ja ovat suuri tulonlähde Hotelli Suomutunturille ja 

Lapin matkailulle. Nykypäivänä kiinalaiset ovat levittäytyneet laajasti Lapin 

alueelle ja omistavat monia yrityksiä Lapista (Anttila 2018). 

 
Tämä kuva on Suomulta, murtomaahiihtoladun varrelta otettu kuva. Kuva on 

otettu noin kolme vuotta sitten. Kuvaaja on Miina-Mari Liukkonen, eli minä itse 

olen toiminut kuvaajana. Kuva näyttää, miten upea ja taianomainen luonto 

Suomutunturilla on. 

2.3 Suomutunturin historia 

Suomutunturilla on erittäin värikäs historia. Suomulla on ollut monta omistajaa ja 

monta erilaista vaihetta. Suomu on ollut suosituin matkailukeskus Lapin alueella 

ja juhlien keskipiste avausvuodesta 1966 ja siitä aivan 1990-luvulle saakka. 

Kaikki halusivat Suomulle. Julkimoista tavallisiin duunareihin saakka. Suomun 

suurimpiin faneihin kuului esimerkiksi jokaisen suomalaisen suosikki, Spede 

Pasanen, joka myös omisti hotellin aikanaan. Spede Pasanen osti hotellin 

vuonna 1998 ja hänen kuolemansa jälkeen hotelli siirtyi Pirre Pasaselle ja Pekka 

Salmi, jotka myivät hotellin vuonna 2007 Kai Mäkelälle ja Ahti Vilppulalle. Vuonna 

2015 hotellin osti Kari Tirkkonen ja siitä lähtien se on ollut hänen omistuksissaan 

(Anttila 2018). 

 

Pian ostamisen jälkeen, syksyisenä perjantai-iltana hotellissa syttyi tulipalo ja se 
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oli ilmiliekeissä. Palolaitos sai liekit onneksi nopeasti hallintaan. Vahingot olivat 

kuitenkin erittäin mittavat 12 miljoonan euron vahingot. Hotellin omistaja Kari 

Tirkkonen sai syytteen törkeästä vakuutuspetoksesta, mutta syytteet kumottiin ja 

oikeudenkäyntikulujen maksajaksi määrättiin valtio sekä OP Vakuutus Oy (Anttila 

2018). Tirkkonen on saanut hotellin uuteen uskoon ja selvinnyt monesta 

koettelemuksesta. Hänellä on suuria suunnitelmia Hotelli Suomutunturin 

tulevaisuutta ajatellen.  

 

Suomulla oli paljon tapahtumia ja yksi isoimmista tapahtumista, joka on 

tapahtunut Suomulla, on ehdottomasti Freestylen maailmancupin osakilpailu 

vuonna 1989. Suomutunturi on ennen ollut freestyle-laskun parhain ja suosituin 

laskupaikka.  Freestyle on kehittynyt HotDog-hiihdosta ja sitä harrastettiin 

Suomutunturilla. Suomulle on myös perustettu Suomen menestynein freestyle-

hiihtoseura, Avalanche Ski Club vuonna 1982. Vuonna 1989 Suomulla 

järjestettiin Suomen ensimmäiset Freestylen maailmancupin osakilpailut, joka on 

erittäin iso ja hieno asia (Lumipallo 2020). Freestyleä on tarkoitus herättää uuteen 

uskoon Suomutunturilla. Se olisi iso askel eteenpäin ja takaisin vanhaan 

Freestylen loistoon. 
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3 KORONAVIRUS COVID-19 

Koronavirus, COVID-19, Koronavirus COVID-19, Uusi koronavirus, Wuhanin 

koronavirus tai korona (rakkaalla lapsella on monta nimeä) on koronaviruksiin 

(eläimillä ja ihmisillä todettuja viruksia) kuuluva virus (World Health Organization 

2020). Se on virus. Koronavirus voi pahimmillaan olla todella vaarallinen ja se voi 

jopa johtaa kuolemaan. Taudin oireita ovat esimerkiksi nuha, hengitysvaikeudet, 

yskä, päänsärky, ripuli ja kuume (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020). 

 

Oireiden ilmaantuessa kannattaa mennä koronavirustestiin, jotta voidaan 

ehkäistä taudin leviäminen. Jos oireet ovat lieviä ja kotona hoidettavia, (eikä 

tarvitse lääkärintodistusta) niin kannattaa jäädä kotiin ja pitää oma karanteeni 

kotona vapaaehtoisesti. Lievien oireiden hoitoon auttavat särkylääkkeet, 

vuodelepo, hyvä nesteytys ja vitamiinit (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020). 

 

Kannattaa myös miettiä, onko ollut kontaktissa viruksen sairastajien kanssa ja 

miettiä tartuntareittiä. Tartuntareitti tarkoittaa sitä, että keiden kaikkien kautta 

koronavirus on kulkenut ja mistä se on mahdollisesti saanut alkunsa. Jos 

sairastaa koronavirusta, niin pitää ottaa yhteyttä jokaiseen kenen kanssa on 

mahdollisesti ollut tekemisissä lähiaikoina ja ilmoittaa heille, että sairastaa tautia. 

Sitä kautta saadaan mahdollisesti katkaistua taudin leviäminen laajemmin (HUS 

2020). 

 

Virus lähti liikkeellä 2019 syksyllä Kiinan kaupungista Wuhanista (World Health 

Organization 2020). Monet ihmiset kuulivat viruksesta ensimmäistä kertaa 

joulukuussa, koska Kiinan hallitus piti salassa uutta virusta mahdollisimman 

pitkään. Sitä ei kuitenkaan pystytty pitämään salassa hirveän pitkään, koska se 

rupesi leviämään Kiinassa ja monet ihmiset sairastuivat vakavasti. Ihmiset 

joutuivat sairaalaan ja monia kuoli.  
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Sana koronavirus alkoi karmimaan ihmisiä. Mutta monilla oli mielessä ”no ei se 

haittaa, jos se ei saavu tänne meille saakka.”. Alkuun koronavirus riehuikin vain 

Kiinassa, mutta sitten tartuntoja alkoi ilmaantua ympäri maailmaa. Monet 

suomalaiset ajattelivat, että virus ei leviä Suomeen asti tai se ei ole paha. Taudin 

vaarallisuutta ei otettu vakavasti.  

Sitten asiat muuttuivat. Tammikuussa Lapin alueella oli koronavirustartunta ja 

sen jälkeen monet rupesivat pelkäämään sen pahaa leviämistä Suomessa, mutta 

monet ottivat sen myös erittäin rauhallisesti ja rennosti. Hallitus rauhoitteli 

Suomen kansaa ja sanoi, että todennäköisesti ei ole syytä huoleen. Kaikki 

pääsivät matkustamaan aivan tavallisesti ja ihmiset elivät aika normaalia elämää. 

Mutta sitten kaikki muuttui. Koronavirustartuntoja alkoi ilmaantumaan Suomessa 

enemmän ja enemmän. Ihmiset alkoivat mennä pakokauhun valtaan ja monet 

rupesivat hamstraamaan elintarvikkeita ja vessapaperia. Monet ihmiset luulivat, 

että elintarvikkeet tai hygieniatuotteet, kuten vessapaperi, loppuisivat 

elintarvikekaupoista (niin ei kuitenkaan käynyt). Hallitus yritti rauhoitella ihmisiä 

ja he painottivat myös sitä, että pitää miettiä riskiryhmissä olevia ja käyttäytyä 

kaupoissa rauhallisesti ja järkevästi. Jokaiselle riittää tuotteita ja ne eivät tule 

loppumaan.  

 

Maaliskuussa kaikki kuitenkin muuttui: valmiuslaki tuli käyttöön ja 17.3.2020 ja se 

oli voimassa 15.6.2020 saakka (Hakala 2020). Valmiuslaki otettaan tosissaan 

käyttöön silloin, kun tilanne kaipaa suuria otteita ja mikään muu ei toimi. 

Valmiuslain ollessa käytössä todella monet paikat olivat suljettuina, kuten 

esimerkiksi kirjastot, uimahallit, elokuvateatterit, yökerhot, kahvilat ja ravintolat. 

Edellä mainitut paikat suljettiin sen takia, koska silloin ajateltiin, että tartuntariski 

olisi todella suuri. Rajoituksia kuitenkin vähennettiin, koska tajuttiin/huomattiin, 

että tartuntariskiä pystytään ehkäisemään hyvin pelkästään erittäin hyvällä 

hygienialla ja pitämällä turvavälejä.  

 

Koronaviruksen ravintolat suljettiin osittain, mikä tarkoitti sitä, että ruokia ja juomia 

pystyi kuitenkin noutamaan tai tilaamaan kotiin, mikä helpotti yrittäjiä edes vähän. 

Monille yrityksille tuli todella isot tappiot ja monia suljettiin lopullisesti, koska 

koronavirus teki niin isot tappiot ja velat. Koronavirus iski siis kovaa ja rajusti. 

Hallitus päätti kuitenkin tukea monia yrityksiä kriisin keskellä, mutta se ei 
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valitettavasti ollut riittävä pitämään kaikkia ravintola-alan yrityksiä pystyssä. 

Varsinkin matkailuala ja sen erilaiset yritykset ovat joutuneet kärsimään paljon ja 

nousu tästä suosta ei ole täysin varmaa. Luotto on kuitenkin korkea 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2020). 

 

Eniten koronaviruspandemia on tappanut Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä 

Kuningaskunnassa, Italiassa, Espanjassa ja Kiinassa (Worldometer 2020). Tällä 

hetkellä se liikkuu tasaisesti ympäri maailman. Euroopan alueella 

koronaviruspandemia oli pahin Yhdistyneen Kuningaskunnan alueella ja sitä se 

on taas. Rajoituksia on taas tiukennettu ja paikat suljettiin. Rajoituksia ruvetaan 

kuitenkin varmasti taas kohta helpottamaan. Toivossa on hyvä elää. 
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4 KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSET SUOMUTUNTURILLA 

Suomutunturilla koronavirus on vaikuttanut matkailuun ja turismiin paljon, niin 

kuin muissakin Lapin alueen matkailukeskuksissa. Kun koronavirus alkoi levitä 

keväällä ympäri Suomea ja muuta maailmaa, niin monet ihmiset menivät 

pakokauhun valtaan ja lopettivat matkustamisen ja palveluiden käyttämisen 

kokonaan. Kun palveluita ei käytetä ja asiakkaat jäävät koteihinsa, niin matkailu 

kärsii. Matkailu ei ole mitään ilman asiakkaitaan. Suomutunturilla vaikutukset 

eivät onneksi olleet keväällä hirveän pahat. Mökeissä riitti asiakkaita ja mökkien 

omistajat tulivat koronavirusta karkuun mökeillensä. Eli täysin hiljaista ei 

kuitenkaan ollut. Mökeillä meni siis koronaviruksen iskiessä ihan hyvin. Hotelli 

Suomu kuitenkin kärsi. Hotelli oli aika hiljainen, koska ulkomaalaiset turistit eivät 

voineetkaan saapua paikalle. Todella iso määrä varauksia peruutettiin ja se iski 

kovasti. Iso määrä kiinalaisia turisteja olisi myös pitänyt saapua Hotelli Suomulle, 

mutta he eivät päässeet koronaviruksen takia saapumaan (Reinikainen 2020). 

Kiinalaisten turistien iso ryhmä oli kovin isku Hotelli Suomulle. Heitä varten oli 

valmisteltu paljon ja varattu paljon palveluita. Tulevaisuus on kuitenkin valoinen 

ja yrittäjä Kari Tirkkonen on panostanut hotelliin todella paljon, joten hän ei aio 

luovuttaa. Koronaviruksen vaikutuksia Hotelli Suomulla olisi voinut avata tässä 

selvityksessä enemmän, jos henkilökunta olisi vastannut haastatteluuni.  

 

Suomulla käy ulkomaalaisia ja suomalaisia turisteja paljon ja se on hyvä asia 

monipuolisuuden kannalta. Suomulla käy kotimaisia matkailijoita ja he ovat 

uskaltaneet ja saaneet matkustaa Suomulle koronaviruspandemian aikana, mikä 

on hieno asia matkailun kannalta. Molempia riittää. 

 

Kotimaiset asiakkaat käyttävät eniten Suomun Mökkien palveluita ja monet 

omistavat mökkejä itse ja sinne oli hyvä tulla karkuun koronavirusta ja tehdä töitä 

etänä (tein myös itse niin). Kotimaiset turistit arvostavat mökkien rauhallisuutta ja 
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luontoa. Mökeissä on erilaista olla, kuin hotellissa. Monet kotimaiset turistit 

viihtyvät paljon paremmin mökeissä, kuin hotelleissa.  

 

Ulkomaalaiset turistit viihtyvät hyvin Hotelli Suomussa, sekä mökeissä. 

Kiinalaiset turistit viihtyvät paremmin Hotelli Suomussa, koska avara luonto 

saattaa välillä pelottaa heitä (en kuitenkaan yleistä, että kaikki kiinalaiset turistit 

viihtyisivät vain hotellissa). Isosta-Britanniasta ja Venäjältä tulevat turistit viihtyvät 

molemmissa yhtä paljon. 

 

Kun on taas ulkomaalaisten turistien aika saapua Suomutunturille, niin heitä tulee 

saapumaan eniten Kiinasta, Iso-Britanniasta ja Venäjältä. He ovat jo 

entuudestaan tuttuja ja tulevat varmasti jatkossa olemaankin paikkoja, joista tulee 

tulemaan eniten kansainvälisiä turisteja. Näistä isoin ryhmä on ehdottomasti 

kiinalaiset. He ovat iso tulonlähde Lapin matkailulle ja tuovat paljon palveluita ja 

siten työllistävät ihmisiä, joten heidän poissaolonsa tuotti paljon tappioita ja 

työpaikkojen menetyksiä. Tammikuussa Suomutunturille piti saapua iso määrä 

kiinalaisia turisteja, joka olisi tuottanut paljon tuloja, mutta koronaviruksen takia 

he eivät päässeetkään tulemaan (Yle 2020). 

 

Koronan alkaessa leviämään ympäri Suomea, työt Suomutunturilla loppuivat 

melkein kokonaan (kuten myös kaikissa Suomen matkailukeskuksissa). 

Muutamiin vuokramökkeihin saapui keväällä etätyöntekijöitä ja he viettivätkin 

siellä aikaa. Valtaosa mökkien asiakkaista on kotimaisia, joten he pääsivät pian 

takaisin mökeille, eikä suurta menetystä tullut. Mökkien omistajat menivät 

tekemään etätöitä ja viettivät Suomulla pitkän ajan. Suomulla oli ja on turvallista 

viettää aikaa ja lomailla turvallisesti. Turvavälit pysyvät kunnossa mökkien hyvien 

välietäisyyksien takia. Mökeillä pystyy oleskelemaan rauhassa ja turvassa. Ei 

tarvitse nähdä ketään muuta ja pystyy olemaan rauhassa. Jopa ruokaostokset 

voi tilata mökin ulko-oven taakse, joten kauppaan ei ole pakko lähteä. Se luo lisää 

turvallisuutta ja on myös erittäin hyvä palvelu kiireisille henkilöille (Lahtela 2020). 

 

Vaikutukset Suomutunturin kevätsesonkiin olivat taloudellisesti suhteellisen 

suuret. Kevätkaudella on yleensä paljon turisteja ja laskettelijoita, joten heidän 

puuttumisensa toi paljon taloudellisia haittoja. Laskettelurinteiden ylläpito ei ole 
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halpaa ja niiden kunnossa pitäminen vaatii paljon aikaa ja rahaa. Työntekijöitä 

palkataan kevätsesonkia varten paljon ja heidän työnsä meni siinä samalla myös. 

Ei ole töitä mitä tehdä, joten työntekijää ei tarvittu. Se iski monen henkilön 

talouteen kovasti (Yle 2020). 

 

Koronavirus vaikutti monella tapaa ja taloudelliset vaikutukset olivat ehkä suurin 

ja isoin vaikuttaja. Monet eivät halua puhua koronaviruksen aiheuttamista 

taloudellisista vaikutuksista, mutta minä haluan ottaa sen työssäni esille. Ahdinko 

on ollut suuri ja monet ovat joutuneet pelkäämään, että mistä seuraava palkka 

tulee. Miten matkailualan käy? Iso kysymys ihmisten huulilla. Tiedän, että edellä 

mainittu on iso käsite ja kysymys, mutta se on monen mielessä. Suomen talous 

on kärsinyt koronaviruksen takia kovasti ja matkailuala on ollut suurin kärsijä. 

Suomen valtio onneksi tukee matkailualaa ja sen yrityksiä. Kaikki apu on tarpeen, 

jotta matkailu saadaan Suomutunturilla ja Suomessa tuettua. Kysymykseen 

vastaan näin: matkailuala tulee selviämään. Se on selvinnyt pahemmistakin 

kriiseistä ja pandemioista ja se tulee selviämään tästäkin. Vaikutukset ovat olleet 

suuret, mutta niitä korjataan hiljalleen. Uskon, että kaikki tulee kääntymään 

parhain päin ja matkailuala tulee nousemaan ylös kovemmin, kuin koskemaan 

aiemmin. Hyviä neuvoja matkailu- ja ravintolapalveluiden aloilla oleville 

työntekijöille ja yrittäjille löytyy MaRan sivuilta (MaRa 2020). Lisää hyviä neuvoja 

koronaviruksesta, sen vaikutuksista asiakkaisiin ja työntekijöihin ja miten yritystä 

voi pyörittää myös koronaviruksen aikana, saa Elinkeinoelämän keskusliiton 

sivuilta (Elinkeinoelämän keskusliitto 2020). 

 

Suomutunturi on kärsinyt jonkin verran koronaviruksen takia, mutta se nousi 

takaisin. Hygieniasta osataan pitää huolta entistä paremmin ja asiakkaiden 

tarpeet ja huolet kuullaan tarkasti. Käsidesiä löytyy joka paikasta ja maskeja on 

mahdollisuus käyttää. Hotelli Suomutunturiin ja Suomun Mökkeihin on myös 

mahdollista ottaa yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse, jos on askarruttavia 

kysymyksiä koronavirukseen liittyen. On myös mahdollista saada lisää 

siivouspalveluita ja tarkempaa palvelua, jos koronavirus huolestuttaa. 

Suomutunturin työntekijät osaavat ottaa kaikkien tarpeet huomioon, ennen ja 

pandemian aikana. Kenenkään ei tarvitse pelätä ja jokaisella on varmasti 

turvallista olla ja turvallinen olo myös henkisesti. 
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5 PANDEMIOIHIN VARAUTUMINEN TULEVAISUUDESSA 

Covid-19, paremmin tunnettuna koronavirus on vaikuttanut Suomutunturiin, 

mutta ei parantumattomasti. Koronaviruksen ravisuttaessa Suomutunturilla 

säikähdettiin kunnolla. Turismi pysähtyi melkein kokonaan ja matkailu kärsi 

eniten. Suomutunturin yritykset ja paikalliset ovat kuitenkin ottaneet positiivisen 

asenteen ja katsovat tulevaisuuteen avoimin silmin. He ajattelevat siten viisaasti, 

että pandemioita on ollut ennenkin ja niitä tulee myös tulevaisuudessa 

olemaan/tulemaan. Ongelmat pitää osata käsitellä oikein ja kunnialla. Ja niin 

Suomutunturi onkin toiminut. Kaikki suositukset ja rajoitukset otetaan huomioon. 

Hygienia on otettu erityiseen tarkkaan huomioon, jotta työntekijöillä ja asiakkailla 

oli mahdollisimman hyvä olla. Asiakkailla on ollut siitä erityisin huoli, että hygienia 

pysyy kunnossa. Niin on jokaisessa paikassa, eikä vain Suomutunturilla (Lahtela 

2020). Asiaan paneudutaan lisää paremmin kappaleen lopussa. 

 

Suomutunturi on joutunut ennenkin selviytymään pandemioista ja hyvänä 

esimerkkinä toimii Sikainfluenssa, joka oli pahana vuosina 2009 ja 2010. Suomi 

ja Suomutunturi hoitivat sen erinomaisesti ja hyvällä otteella. Myös SARS-

koronavirukseen osattiin varautua, mutta se ei onneksi levinnyt Suomeen saakka 

(World Health Organization 2020). Siihen osattiin silti varautua. Koronaviruksen 

kanssa olisi pitänyt tehdä samalla tavalla jo ennakkoon, mutta Suomen hallitus ei 

hoitanut asiaa tarpeeksi ajoissa ja sen takia tilanne pääsi pahaksi (Se oli tosin 

pahana ympäri maailmaa, eikä pelkästään Suomessa). Tilanne olisi mennyt 

aivan toisella tavalla keväällä, jos koronavirukseen olisi osattu varautua kunnolla 

ympäri Suomen.  

 

Koronavirus ravisutti koko maailmaa ja varsinkin matkailualaa ja tämä oli hyvä 

herätys. Herätys siihen, että pandemia ja tulevat pandemiat ovat vakava ja 

todellinen asia, jotka pitää ottaa vakavasti. Koronavirus on kuitenkin otettu 

Suomutunturilla erittäin hyvin huomioon alusta alkaen ja se otetaan edelleen, 

mutta suurimassa osassa Suomea se ei ole ollut samalla tavalla. Suomutunturi 

osaa varautua koronavirukseen ja muihin pandemioihin hyvin tulevaisuudessa. 
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Hygieniasta pidetään hyvin huolta ja asiakkaiden toiveet otetaan huomioon ja 

osataan täyttää. Hyvä esimerkki on Suomun Mökit. Yritys oli erittäin 

yhteistyökykyinen ja halusi avata miten asiat on hoidettu ja tullaan hoitamaan. 

Hotelli Suomun tulevaisuuden strategioita pandemiaan/pandemioihin 

varautumiseen on vaikea hahmottaa, koska hotellin henkilökunta ei ole ollut kovin 

halukas keskustelemaan asiasta. Yritin ottaa heihin yhteyttä puhelimitse, 

sähköpostitse sekä sosiaalisen median kautta, mutta he eivät olleet halukkaita 

avaamaan asiaa. Se on harmillista, koska Hotelli Suomu on yksi suurimpia 

yrityksiä Suomutunturilla ja heidän yhteistyönsä olisi ollut selvitykselle erittäin 

tärkeää.  

 

Tein haastattelukysymyksiä haastatteluani varten. Haastattelussani kysymyksiä 

olivat esimerkiksi: Miten koronavirus on vaikuttanut Suomutunturin matkailuun, 

miten sen huomaa Suomulla, miten koronavirus on vaikuttanut yrityksenne 

toimintaan, onko heillä suunnitelmia miten he aikovat tulevaisuudessa 

valmistautua koronavirukseen/tuleviin pandemioihin, vaikuttaako tulevaisuus 

lupaavalta ja miten Suomu voisi heidän mielestään varautua tuleviin 

koronaviruksen aaltoihin ja pandemioihin. Edellä mainitut olivat tärkeitä asioita, 

joita kysyin haastateltavilta, kuten Suomun Mökkien omistajalta, Lahtelan 

Jennyltä. Suomun Mökit olivat erittäin yhteistyöhaluisia ja vastasivat kaikkiin 

kysymyksiin avoimesti ja rehellisesti. He vastasivat, että koronavirukseen 

osataan varautua hyvin ja on aina osattu varautua. Yrityksen toimintatapoja on 

käyty läpi ja siivousohjeita on kerrattu tarkasti, vaikka niissä ei kuulemma mitään 

uutta ilmennyt. He ovat aina siivonneet ohjeistuksien mukaan. He ovat myös 

kartoittaneet uusia markkinointikanavia, samoin kuin uusia 

yhteistyökumppaneita. Suomun Mökit laativat myös asiakaskyselyn, jotta he 

tietävät missä he voivat vielä parantaa entisestään ja tehostaa omaa 

toimintaansa. He painottavat sitä erittäin tarkasti, että toivoa ei kannata menettää 

ja tästäkin selvitään. He mukauttavat toimintaansa koronaviruksen mukaan ja se 

on hieno asia (Lahtela 2020). Hotelli Suomu ei ollut yhtä yhteistyökykyinen 

kanssani. Soitin ja laitoin heille sähköpostia useaan otteeseen, mutta heillä tuntui 

aina olevan liian kiire vastata. Puheluin kuitenkin vastattiin ja sain esitettyä 

kysymyksiä ja annettua puhelinnumeroni/sähköpostiosoitteeni. He lupasivat 

vastata kysymyksiini ja sanoivat, että vastaavat sähköpostiini, koska se on 
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kuulemma helpompaa, mutta vastauksia ei ikinä tullut. Otin yhteyttä myös 

Facebookin kautta, mutta vastausta ei tullut. Facebookissa vastattiin, että voin 

katsoa marraskuun alussa heidän internetsivuilta, miten he ovat valmistautuneet 

koronavirukseen, mutta sitäkään ei näy kunnolla. Toiminta on todella erikoista ja 

epäilyttävää. Uskon kuitenkin, että he ovat ottaneet ja ottavat koronaviruksen 

hotellilla tarkasti huomioon ja tekevät asiakkaille todella turvallisen ja mukavan 

olon. Asiakkaana itselleni on tullut turvallinen olo itse paikan päällä, mutta heidän 

pitäisi ilmoittaa asiasta tarkemmin sivuilla ja vastata asiakkaiden jokaisen 

kysymykseen innolla ja avuliaasti. Siinä on paljon kehitettävää, mutta en 

selvityksessäni arvioi nyt sitä. Kerroin selvityksessäni sen, miten he ovat 

valmistautuneet. 

  

Pandemioihin valmistautuessa tärkeintä ovat tarkka hygienia, kasvomaskin 

käytön mahdollisuus (voi käyttää maskia, jos haluaa ja niitä löytyy), hyvä 

kommunikaatio, henkilökunnan ja asiakkaiden avoimuus, itsestä ja muiden 

turvallisuudesta välittäminen, kipeänä kotona pysyminen ja pitämällä järki 

päässä. Pandemioiden kohdatessa on erittäin tärkeää pitää pää kylmänä ja 

asenne positiivisena. Jos kaikki menevät paniikin valtaan, niin asiat eivät toimi. 

Suomutunturilla aiotaan toimia pää kylmänä ja järkevästi. Aate on, että jokaisella 

on hyvä ja turvallinen olla. Niin on tehty Suomutunturilla ja tullaan aina 

tekemäänkin. Voimme luottaa, että ainakin Suomun Mökeillä on erittäin turvallista 

olla, koska he ovat ottaneet kaiken huomioon ja vastasivat kaikkeen avoimesti ja 

ystävällisesti. Uskon ja tiedän, että Suomutunturilla tehdään jokaisessa 

yrityksessä niin. Minulla löytyy siitä henkilökohtaista kokemusta.  

 

Koronavirus on järkyttänyt Suomutunturia ja muita Lapin matkailukeskuksia. 

Suomu ja muut keskukset ovat hoitaneet asiat hyvin. Selvityksen mukaan 

Suomutunturin tulevaisuus vaikuttaa positiiviselta koronavirukselta. 
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyön valinnassa oli vaikeuksia, koska aiheita oli niin laajasti. En 

osannut päättää mistä tekisin, enkä osannut hahmottaa miten tekisin. Lopulta 

päädyin tekemään työn minulle tärkeästä paikasta. Halusin valita aiheen mistä 

ei ole vielä tehty paljon selvityksiä ja päädyin kyseiseen aiheeseen, joka oli sillä 

hetkellä ajankohtainen. Selvitys olikin yllättävää hankalampi tehdä, koska 

kunnon luotettavia lähteitä ja kirjallisuutta oli vaikea löytää. Internetistä ei 

löytynyt tarpeeksi luotettavaa tietoa ja sitä tuli vähitellen lisää työtä tehdessä. 

Yhden haastattelun ja internetlähteiden avulla sain selvityksen tehtyä. Paljon 

luotettavaa kirjallisuutta ei vielä löytynyt aiheen ajankohtaisuuden takia. Työtä 

tehdessä sain kuitenkin lisää tietoa koronaviruksen vaikutuksista ja sen 

vaikutuksista Suomutunturilla. Löysin suhteellisen hyvin luotettavia lähteitä ja 

siten sain tehtyä selvityksen. 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni tuli vastaan monia ongelmakohtia, jotka voivat 

vaikuttaa työni luotettavuuteen. Suurin ongelmakohta oli tiedon rajallisuus ja 

haastateltavien haasteellinen vuorovaikutus. Ihmisiä oli hankala tavoittaa ja 

vastauksia oli vaikea saada. Suurin osa haastateltavista henkilöistä eivät 

paneutuneet tai halunneet vastata ollenkaan kysymyksiin. Tai sitten he 

lupasivat vastata haastattelukysymyksiini sähköpostilla, mutta eivät ikinä 

vastanneetkaan. Suomun Mökit vastasi kunnolla ja ystävällisesti. Sain heiltä 

hyvin tietoa ja minulle jäi todella positiivinen mielikuva koko yrityksestä ja 

heidän palveluistaan.  

 

Selvitykseen liittyi jo aihetta valittaessa riski siitä, että vastauksia ei ole riittävästi 

ja tietoa ei ole tarpeeksi saatavilla ja niin siinä kävikin. Luotettavaa tietoa oli 

vaikea löytää ja luotettavin tieto löytyi artikkeleista ja haastattelusta. 

Kokonaisuudesta tuli kuitenkin hyvä. 
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Minulle mieluista opinnäytetyötä tehdessä oli viitekehyksen luominen. 

Viitekehystä luodessani sain paljon uutta tietoa Suomutunturista, 

koronaviruksesta ja koronaviruksen vaikutuksista Suomutunturiin. Työn 

tekeminen kasvatti kärsivällisyyttäni, mutta ajoi minut myös henkisen 

kapasiteettini äärirajoille. Minulla oli paljon vaikeuksia ja olen kiitollinen, että 

jaksoin suorittaa työni loppuun. Ilman perheeni tai ystävieni henkistä tukea en 

olisi selvinnyt työstä. Olisin kaivannut enemmän tukea aiheen valinnassa ja itse 

työtä tehdessä. En osaa aina avautua hyvin ryhmässä ja sen takia olisin 

kaivannut enemmän yksilöllistä ohjausta. Kärsin työtä tehdessäni paljon 

ahdistuksesta ja se vaikutti minuun paljon. Olen onnellinen, että sain selvityksen 

tehtyä loppuun hyvillä mielin. Opin myös paljon itsestäni ja vahvuuksistani työtä 

tehdessäni. 

 

Opin selvityksen tekemisestä paljon. Opinnäytetyön tekemisen ansiosta osaan 

tutkia ja etsiä asiatietoja paremmin ja osaan kirjoittaa laajan työn paremmin. 

Tiedän miten varata aikaa työn tekemiseen ja opin mitkä ovat heikkouteni ja 

vahvuuteni selvityksiä/opinnäytetöitä tehdessä. Tiedän, miten tärkeää ohjaus on 

ja osaan vaatia sitä kunnolla tulevaisuuden töitä ja tutkimuksia tehdessä. 

Tiedän, että osaan tulevaisuudessa tämän opinnäytetyön ansiosta tehdä muita 

opinnäytetöitä, tutkimuksia ja selvityksiä. 
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