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 Tutkimuksen eri vaiheissa näkyy punaisena lankana Suomi-
brändistäkin noussut ajatus 

• SUOMI ON ONGELMANRATKAISUJEN MAA – JA NÄIN SUOMI TOIVOTAAN 
TUNNETTAVAN KAIKKIALLA MAAILMASSA VIIMEISTÄÄN VUONNA 2030 

 Ratkaisua on haettu toimintatutkimuksen keinoin 
 Tutkija tutkimusmenetelmän sallimissa rajoissa toisinaan 

ulkopuolinen tarkkailija, toisinaan aktiivinen toimija 
 Pitkä prosessi, josta tutkimusraportissa kuvataan 

tarkemmin viimeisen kahden vuoden osuutta 
 Tärkein motiivi on ollut käytäntöön vietävän ratkaisun 

löytyminen  



 Suomen matkailun keskeiset toimijat mukana tutkimuksen 
aktiivisina vaikuttajina  
o MEK 
o SUOMA ry 
o Suomen Opasliitto / Helsingin turistioppaat ry 

 Matkailuosaajien (tässä oppaat ja matkailuneuvojat & 
matkailuorganisaatioiden henkilöstö) toivotaan myyvän 
Suomea parhaalla mahdollisella tavalla 

 Missään ei ole kuitenkaan sovittu sitä työpakin sisältöä, 
tiedon välityksen kanavaa tai toimintamallia, jolla 
Suomikuvaa vahvistetaan 

 Matkailuosaajien vastaanottama palaute jää myös 
     hyödyntämättä 

 



 VALTAKUNNALLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI, JOKA 
TOIMII MYÖS KAHDENSUUNTAISENA TIEDOTUSKANAVANA  
o Valtakunnallinen oppilaitosyhteistyö 
o Täydennyskoulutus-moduulien tarjonta eri puolilla Suomea 

• Seminaarit ja luennot 
• Materiaalit, ohjaus ja virtuaaliset tapaamiset verkossa 
• Ilmoittautumiset ja maksut verkossa 
• Sosiaalinen media ja sähköinen verkkokauppa tukena 
• Työyhteisöä vastaava tuki yksin töitä tekeville 

 



 Ekologinen 
o  Paperitonta toimintaa 
o  Ei turhia kulkemisia ->  liikenteestä aiheutuvat päästöt alenevat 

 Taloudellinen  
o Oppilaitosyhteistyö = parhaat mahdolliset toteuttajat 

valtakunnallisella tasolla, kustannukset jaetaan, asiakas hyötyy 
o Hyvät tekijät ja toiminta alueilla, missä matkailun koulutustarvetta 

ei ole, voivat hyödyntää osaamistaan valtakunnallisesti  -> 
työllisyysmahdollisuuksia tarjolla 

o Luentoja ja seminaareja voidaan yhdistää ehdi kohderyhmien 
tarjontaan - > luentoja, joille esim. oppilaitoksessa ei ole riittävästi 
tulijoita, voidaan tarjota verkoston kautta -> oppilaitos saa lisätuloja 
 
 

 



 Sosio-kulttuurinen 
o Eri alueet pääsevät  osoittamaan omaa osaamistaan ja 

vahvuuksiaan valtakunnallisesti 
o Matkailuosaajien koko Suomi-kuva laajenee ja matkailijat saavat 

enemmän tietoa ja tarinoita koko Suomesta 

 Eettinen 
o Matkailuosaajien arvostus toinen toistensa työtä ja alueellista 

osaamista kohtaan kasvaa 
o Kaikille matkailuosaajilla on samat mahdollisuudet kehittää 

osaamista ja vahvistaa ammatti-identiteettiä 
 



 SuoMaVy-akatemia on KANSAINVÄLINEN VIENTITUOTE 
(vuonna 2020?)  
o Kun kansallinen yhteistyö on saatu käyntiin, voidaan tarjontaan 

lisätä helposti kansainvälisten yhteistyökumppaneiden verkosto 

 Matkailuosaajien kv-vaihdot  
o 1-2 viikkoa työskentelyä kv-kumppanikaupunkien 

matkailutoimistossa / molemminpuolinen hyöty, 
markkinointitoimenpiteet lisäarvona 

 KV-kumppanuusyrittäjyys-malli 
 Kv- yhteistyöoppilaitokset 

o Pilottina kielikoulutus Las Palmasin yliopistolla 

 



 Rahoitus tarvitaan aloitukseen ja pilotin käynnistämiseen 
 Suunnitelma on jo valmiina – toteuttamisen hankerahoitus 

o Noin 120-150.000 / 2 -3 vuotta 
o Toteutuksen koordinointi 
o Yhteistyöoppilaitosten ja muiden tahojen sitouttaminen  
o Yhteistyöverkoston yhteisen toimintamallin rakentaminen  
o Ensimmäiset pilottikoulutukset ja niiden markkinointi 
o Verkkoalustan avaaminen ja visuaalinen toteutus 

 Kun SuoMaVy-akatemian ensimmäinen vaihe on valmis, 
tulee rahoitus toiminnan kautta (kts. Malli) 

 SuoMa –akatemian jatkuvuus on taattu valtakunnallisen 
tarpeen ja kiinnostuksen kautta 
o Täydennyskoulutustarve lisääntyy kaiken aikaa! 



Verkko-foorumi 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Yleiset tiedotteet  

Keskustelu ja chat 

Koko tutkinto tai tutkinnon 
osa 

Matkailupalvelun 
tuotteistaminen 

Matkailupalvelun 
markkinointi 

Sähköinen 
markkinointi 

Matkailun 
turvallisuus 

Alkurahoituksen jälkeen SuoMa-akatemian rahoitus tulee eri lähteistä   

 Info-tomisto Kajaani 4 hlöä, koko 
Matkaopas at = Kajaanin alueen 

oppilaitoksen kirjoilla tai 
oppisopimuksella 

Info-toimisto Vaasa x 3 matkailun pt, 
yksi tutkinnon osa = Vaasan alueen 

oppilaitoksen kirjoilla tai 
oppisopimuksella  

SUOMA:n jäsenet Mikkelin seutu x5, 
yksittäisiä osioita = yksityisrahoitus 

esim150€/ hlö 

Helsingin matkailutsto, 3 x tutkinnon osa + 5x 
yksittäisiä osioita=  Helsingin oppilaitoksessa + 

yksityisrahoitus 

 Helsinki-opas,  yksi osio = yksityisrahoitus 
/ hankerahoitus 



RAHOITUSVAIHTOEHDOT    

Oppilaitosten 
lisäkoulutusrahoitus (AT) 

Oppilaitosten 
perustutkintorahoitus 

(pt) 

Oppisopimusrahoitus 
alueittain 

Hankerahoitus ( mm. kansainväliset vaihdot)  

Henkilökunnan 
täydennyskoulutus –rahoitus = 

yksityisrahoitus 



 
 SuoMa-akatemian yhteistyöoppilaitokset: 

o Levin matkailuopisto (Leila Hurtig) 
o Turun aikuiskoulutuskeskus (Laura Louko) 
o Haaga-Perho, Helsinki ( Tom Kallroos) 
o Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli (Aija Laukkanen) 
o Jyväskylän ammattiopisto (Teija Taskinen) 
o Helmi Liiketalousopisto, Helsinki ( Anu Nylund) 

  
+ SUOMA ry ( Hannu Komu) 



 Suomen kansallinen brändi 
o Tehtävä Suomelle ja tehtävä matkailulle: Silence, please 

 Suomen kansallinen matkailustrategia ja matkailubrändi 
o Matkailustrategian implementointi -> matkailutulon kasvattaminen 
o Matkailubrändin implementointi -> kotibrändäys unohtunut 

 Suomen matkailun päämarkkinointiteemat 
o Silence, please, Wild and Free, Cultural Beat,  

 Suomen matkailuosaajat  
o Näkemys Suomen maakuvasta 
o Täydennyskoulutustarve 



 Kansainväliset matkailun trendit 
o Matkailu lisääntyy, uudet lähtömaat 
o Heterogeeninen segmentti 
o Teknologia >< rauha, nostalgia ja yksinkertaiset  elämykset 
o Liikkuvuuden monet muodot 

 Kansainvälinen matkailun tutkimus 
o Esimerkkinä Academy of Hope ja Hopeful Tourism 

 Transmoderni osakulttuuri  
o Yhteisöllisyys, kokemukset, humanistiset arvot 

 Elinikäinen oppiminen ja aikuisten täydennyskoulutus 
o Ratkaisutavoitteinen oppiminen, Employee Driven Innovation 

 



 Asiakaspalvelu 
o Valtakunnallinen palvelumuotoilun malli 

 Arviointi ja laatu 
o ”Mystery shopping” + ”Obsaus” = Toivotut vierailut 

 Matkailun trendit ja tuotteistaminen 
o Huomioidaan brändi ja kansainväliset trendit,  lisätään luovuutta ja 

muistetaan vastuullisuus 

 Markkinointi ja vastuullinen matkailu 
o Vastuullisen matkailun kuvaus kaikista tuotteista ja palvelusta  

 



 Kansainvälisyys ja kulttuurisensitiivisyys 
o Matkailumäärien kasvua haetaan ulkomaisista matkailijoista 
o Kansainväliset vaihdot 

 Turvallisuus 
o Matkailun turvallisuuspassi MaTuPa 
o Matkailuammattilaisen Ensiapukoulutus 

 
AMMATTITAITOA TEHOSTAVA MEDIA: VERKKO JA SOSIAALINEN 
MEDIA 
 

 



Sana kpl Sana kpl Sana kpl 

luonto 58 saaristo  5 historia   2 

tuvallisuus  23 erilaisuus  4 modernit saavutukset   2 

puhdas/puhtaus 23 kielitaito  4 sauna   2 
hiljaisuus 11 järvet  4 musiikki   2 

vuodenajat 10 monipuolisuus  4 design   2 
kulttuuri  9 alueellinen erilaisuus  4  persoonallisuus   2 

rauha/rauhallisuus  8 pienimuotoisuus  3 valon vaihtelu   2 

vastakohtaisuudet  7 villi/wild  3 Itämeri   1 

luotettavuus  7 hyvä infra  3 vakaa yhteiskunta   1 

eksoottisuus  7 laadukkaat palvelut  3 sosiaalisuus   1 

ihmiset  6 ruoka  3 asiakaspalvelu    1 

tapahtumat  5 ”outo” kansa  3 lumi   1 

toimivuus  5 aito kohtaaminen  3 nykyarkkitehtuuri   1 



 Visio ja ehdotus matkailubrändin implementoinnista 
o Transmodernismi  ja Academy of Hope vaikuttavat taustalla 
o Hierarkkisesta johtamisesta horisontaaliseen johtamiseen 
o Teorian ja käytännön vuoropuhelu 
o Oppimisen kautta kehittäminen – avoin ja suvaitseva 

vuorovaikutukseen perustuva kehittäminen 

 Matkailuosaajille osoitettu kirja, jonka sivut ovat tyhjät 
o Oppimiseen ja kehittämiseen houkuttelevia otsikoita -> 

haetaan ja jaetaan tietoa, houkutellaan jatkuvaan 
oppimiseen 

o Kirjataan huomioita, haetaan ratkaisuja ja tarjotaan 
ratkaisumalleja 
 



”Suomi on hiljaisuuden maa, joka tuoksuu 
lämpiävälle saunalle  ja suolle. Suomi on 
hentoa musiikkia, joka syntyy kylmän 
järviveden hyväillessä rantakiviä. Suomi on 
vapaata tilaa  ja rauhaa, muotoilua  ja 
edelläkävijyyttä.”  

 
 



 
 

 Lisätietoja:  
o Anu Nylund 
o anylund@ulapland.fi tai anu.nylund@gmail.com 
o http://viatourismus.wordpress.com 

 
o Gradu on luettavissa mm. Doria-tietokannassa ja www.matkailu.org 
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