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1. Kestävän kehityksen haasteet matkailualan työntekijän näkökulmasta 

 

Valitsin tarjolla olleista seitsemästä teesistä teesin numero kuusi sen vuoksi, että siinä yhdistyy tärkeitä asioita 

oman matkailualan kehityspolkuni varrelta. Olin ollut töissä matkailualalla reilut kuusi vuotta, lähes kaiken 

aikaa ulkomailla, kun pysähdyin miettimään omaa ammatillista vastuutani matkailun negatiivisten vaikutusten 

osalta. Muistan tuon tilanteen oikein hyvin; olin tehnyt ulkomaan oppaan ja kohdepäällikön työtä viisi vuotta 

siirtyen sesonkien mukaan manner-Espanjasta Kanarian saarille, Mallorcalle ja Dominikaaniseen tasavaltaan 

töihin. Olin nauttinut vaihtuvista työtehtävistä, haastavista tilanteista, samanhenkisistä työkavereista ja 

useimmiten mukavista asiakkaista. Olin oppinut valtavasti, ja ulkomailla asuminen ja vieraalla kielellä 

toimiminen toivat elämään juuri oikeanlaista haastetta ja mielenkiintoa. Olin jäänyt töihin espanjalaiseen 

matkatoimistoon ja pohdin seuraavia ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia.  

Pysähdys liittyi muutokseen, jota näin ympärilläni kun olin vihdoin asettunut aloilleni ja seurasin ympäristöäni 

koko vuodenkierron ajan. Näin miten nopeasti idylliset pikkutiet tutussa rantakylässä saivat päälleen asfaltin 

ja miten kiireiseksi perhehotellin arki muuttui. Ruokaa piti saada tarjolle nopeammin ja edullisemmin eikä 

aikaa sydämellä kokkaamiseen vanhojen reseptien mukaan ollut enää aikaa. Tuossa kylässä olin tottunut 

viettämään vapaapäiviä kun hain rauhaa ja hiljaisuutta omasta työympäristöstäni, joka oli Espanjan Costa 

Blancan ylpeys Benidorm, yksi Euroopan suurimmista rantalomakohteista, jossa voi kerrallaan majoittua yli 

puoli miljoonaa matkailijaa. Benidormissa joka syksyiset tulvat olivat yhä tavallisempia ja matkailijasegmentti 

muuttui vuosien varrella. Matkailun positiiviset vaikutukset me alalla työskentelevät tunnistimme, mutta 1990-

luvun loppua kohden tultaessa matkailun negatiivisista vaikutuksista vasta alettiin keskustella. Tajusin myös, 

että jollen hanki akateemista tutkintoa ja vankkaa teoriatietoa, näkemyksiini ei suhtauduta vakavasti. 

 

1.1 Taloudellinen kestävyys ja matkailun etiikka 

Samaan tapaan kuin George Gmelch (2003, s.10) kirjoittaa taloudellisen hyödyn epätasaisesta jakautumisesta 

paikallisen ja ulkomaisten sijoittajien kesken, pohdin minäkin huolestuneena kuka loppujen lopuksi saa 

rahallisen vastineen lomakeskusten rakentamisesta aiheutuneista muutoksesta. Tein Espanjassa viisi vuotta 

töitä paikallisen sopimuskäytännön ja palkkatason mukaisesti ja ihmettelin miten hiljaa alhaiseen palkkaan ja 

työnantajan valtaan suhtauduttiin. Sopimukset olivat määräaikaisia, jotta työnantajan sivukulut saatiin pidettyä 

mahdollisimman alhaisina ja työntekijät kuuliaisina; yhdestä sopimuksesta kun siirryttiin yleensä toiseen 

vaihtaen myös yritystä eikä systeemi toiminut kuin hyvien suositusten avulla. Työntekijät eivät kovinkaan 

usein ole voittajia, vaikka matkailu toki tarjoaa työtä ja matkailualueen infrastruktuuri hyödyttää myös 

paikallisia (Gmelch 2003, s.35). 

Matkailun vaikutukset ulottuvat myös niiden ihmisten elämään, jotka asuvat suosituilla matkailualueilla, 

vaikka eivät alan palveluksessa työskentelisikään. Maat vallataan golf-kentille ja lentokentille, mutta niistä ei 

ole juurikaan hyötyä paikallisille, Karibian (ja monen muunkin) alueen hotellikapasiteetista kaksi kolmasosaa 
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on ulkomaisten omistuksessa ja suurin osa matkailijoista lentää kohteisiin ulkomaisilla, yleensä kohdemaansa 

lentoyhtiöllä. ( Gmelch 2003, s. 10).  

Gmelch (2003, s.10) kirjoittaa matkailutulojen vuodosta, jolla viitataan matkailusta saatavien brutto- ja 

nettotulojen erotukseen ja tulojen jakautumiseen kohde- ja lähtömaiden välillä. Etenkin Karibian alueen 

matkailutuloista merkittävä osa jää tai palautuu ulkomaille ulkomaisten investointien ja ulkomaisomisteisten 

palveluntarjoajien vuoksi. Taloudellisen hyödyn vuotoa tapahtuu myös sen vuoksi, että asiakkaat haluavat 

ensiluokkaista palvelua ja tuotteita, mikä useille tarkoittaa sitä, että lomalla tulee saada samaa kuin kotona. 

Tämä taas usein johtaa siihen, että asiakkaiden tarpeisiin tuotetaan ruokia, juomia, kosmetiikkaa, vaatteita ja 

palveluosaamista matkakohteen ulkopuolelta, ja osa matkailusta saatavista vientituloista käytetäänkin 

luksustuotteiden tuontikuluihin. (Gmelch 2003, s. 10 – 11.)   

Räikeää taloudellista ja sosiokulttuurista epätasa-arvoa olin todistamassa Dominikaanisessa Tasavallassa, 

missä hotellialueet ja rannat suljettiin paikallisilta ja hotelleja muutettiin all-inclusive –mallilla toimiviksi 

hotellikomplekseiksi 1990-luvun alkupuolella. Kokemukseni kautta voin allekirjoittaa Gmelchin esittämät 

epäkohdat Karibian alueen matkailun kehittämisessä. Faktaa on varmasti arvio siitä, että jokaisesta matkailijan 

maksamasta dollarista vain 20–30% jää paikallisille eikä matkailusta saatava tulo jakaudu tasapuolisesti 

kaikille alueen asukkaille, vaan valitettavan iso osa matkailutulosta päätyy jo muutenkin hyvätuloiselle eliitille. 

Matkailun seurauksena maan hinta ja asuntojen hinnat nousevat ja jäävät usein paikallisten ostokyvyn 

ulottumattomiin eikä paikallista yrittäjyyttä tueta; ei siis ihme, että kuilu matkailijoiden ja paikallisen väestön 

välillä on syventynyt. Todennäköisesti kaikilla matkailualueilla käydään jossakin vaiheessa keskustelua siitä, 

olisiko joku muu elinkeino onnistunut tarjoamaan parempia mahdollisuuksia alueelle ja sen väestölle, mutta  

matkailusta saatavat hyödytkin tunnistetaan. (Gmelch 2003, s.13 - 14.)  

Valitettavan harvoin kehittyvissä maissa ”rehellisellä” työllä on mahdollista edetä ja toteuttaa unelmia. 

Dominikaanisessa tasavallassa kohtaamistani paikallisista ne, joihin minulla on nyt uudestaan yhteys 

sosiaalisen median suomin mahdollisuuksin, elävät edelleen vaatimatonta arkea. Saman kokemuksen jakaa 

Gmelch (2003, s.122 – 123) kirjoittaessaan rantamyyjästä jonka haaveena oli päästä töihin risteilylaivalle, 

mutta jatkaa todennäköisesti edelleen työtään rannalla koruja myyden. Samaan tapaan kuin rantamyyjä 

Barbadosilla hakee mahdollisuutta poispääsyyn tilanteestaan viemällä ulos turistinaisia ja löytämällä ehkä 

ulkomaisen rikkaan vaimon, viihdyttivät Dominikaanisen tasavallan ”sunky-punkyt” ulkomaisia naisia 

rannalla ja Merengue- baareissa haaveenaan löytää parempi tulevaisuus ulkomaisen naisen kanssa 

 

1.2 Ekologinen kestävyys  

Matkailu myös aiheuttaa moninkertaisia ympäristörasitteita; samoihin ongelmiin olen törmännyt Espanjassa 

ja Karibialla joista Gmelch (2003, s.35) kirjoittaa Barbadosin kohdalla. Matkailijat tuottavat paljon enemmän 

jätettä kuin paikalliset, veden käyttöä joudutaan rajoittamaan paikallisilta samalla kun golfkenttien 

kastelulaitteet varmistavat täydelliset viheriöt matkailijoiden käyttöön ja hotellien upeiden kukkaistutusten 
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salaisuus ei useinkaan ole täydellinen kasvualusta tai ilmasto, vaan kastelu ja lisäravinteet, jotka ovat rasite 

luonnon vesiin joutuessaan pohjavedestä puhumattakaan. 

Minä katselin maallikon silmin Benidormin jokavuotisia tulvia ja uskoin löytäneeni ainakin yhden selityksen 

niille; Benidorm on merenrannan ja vuoriston väliin rakennettu betonikaupunki, eikä vuoristosta alas mereen 

laskevalle vedelle oltu yksinkertaisesti jätetty maata, johon imeytyä matkalla mereen. Jopa luonnon muovaama 

joenuoma oli päällystetty betonilla ja sitä käytettiin oikotienä. Dominikaanisessa tasavallassa olin todistamassa 

koralliriuttojen tuhoamista; paikalliset myivät keräämiään korallinpaloja ja tekivät niistä pieniä matkamuistoja 

myytäviksi. En voinut tehdä muuta kuin kehottaa asiakkaitani jättämään nämä matkamuistot ostamatta ja 

kehottamaan heitä mieluummin vaikkapa antamaan pienen ”tipin” myyjälle samalla kertoen, että hänen olisi 

hienoa löytää jokin muu vaihtoehto myyntituotteeksi. 

 

1.3. Sosio-kulttuurinen kestävyys ja eettinen vastuu 

Vierailta eivät kuulosta Gmelchin (2003, s.2) keräämät tarinat Barbadosilla työskentelevistä paikallisista tai 

kuvaus matkailualan työn erilaisuudesta muiden alojen työpaikkoihin; matkailualalla asiakkaan ja 

asiakaspalvelijan kohtaamisesta tekee erityisen sen, että samalla hetkellä samassa paikassa toinen on lomalla 

kun taas toinen tekee työtään. Kuulin minäkin usein ulkomaan kohdeoppaana lentokentällä klassiseksi 

muodostuneen ” hyvää loman jatkoa” -hyvästin asiakkailta. Kulttuurisensitiivisyys on tarpeen paitsi vieraiden 

kulttuurien edustajien, myös ”turistiasenteella” liikkeellä olevien kanssa. Hauskana anekdoottina Gmelchin 

tekstiä lukiessani mieleeni muistuivat britti-asiakkaat espanjalaisessa matkatoimistossa; Gmelch (2003, s. 38) 

kuvaa kanadalaisen matkailijan närkästystä tilanteessa, jossa häntä on kehotettu laittamaan paita päälle ennen 

kaupassa asioimista. Britit istahtivat toisinaan matkatoimiston palvelupöydän ääreen pelkissä pienissä 

uimahousuissa tai bikineissä, aurinkovoiteet iholla kiillellen, eivätkä nähneet sitä millään tavalla epäsopivana. 

Karibian alueella asiakaspalvelijalla on usein vain vähän koulutusta ja sosiaalisesti alhaisempi asema ja 

vähemmän rahaa kuin matkailijalla, mutta paikallisella on arvokasta matkailijan kaipaamaa tietoa paikallisesti 

kulttuurista ja alueesta (Gmelch 2003, s.25). Paikallisella on siis se arvokkain lahja, jonka matkailija haluaa 

vastaanottaa. Ja siitä matkailijan tulisi olla valmis maksamaan kunnon hinta. Tämän vuoksi en aivan 

pyyteettömän innostuneena seuraa nopeasti kasvavaa ”ilmaisten” matkailupalvelujen tarjontaa.  Tarkoitan 

näillä esimerkiksi Nykäsen ja Veijolankin matkailun etiikasta ja vieraanvaraisuudesta kirjoittamassa tekstissä 

(2013, s. 93) mainitsemia vaihtoehtoisia matkailumajoitusmuotoja, kuten couchsurfing ja airbnb.com, joissa 

rajanveto kodin ja kaupallisen majoittamisen välillä on häilyvää. Opaskouluttajana ja Helsinki-oppaana olen 

saanut yhteydenottoja ja yhteistyötoiveita kansainväliseltä Greeter.com verkostolta, jonka ideana on tarjota 

ilmaisia opastuspalveluita paikalliselta matkailijalle. 

Ymmärrän tällaisen palvelutarjonnan synnyn ja tarpeen nousun aikamme ilmiöistä joita edustavat mm. 

yhteisöllisyys, sosiaaliset kansainväliset verkostot ja halu kokea aitoa paikallisuutta.  Paikallisen ja matkailijan 

kohtaaminen konseptina on hyvä, mutta sen toivoisi tuovan kaivattua liiketoimintaa ja ansaintaa alalle. Sitä 
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paitsi vain hyvin marginaalisen pieni osa kaikista maailman ihmisistä voi lähteä matkaan, vaikka majoitus ja 

opastus olisivatkin ilmaisia. Pelkään tämän ilmaistoiminnan kääntyvän vähempiosaisia vastaan ja vääristävän 

vauraiden maidenkin matkailun liiketoiminnan kilpailutilannetta heikentäen pienyrittäjien mahdollisuutta 

tuotteistaa osaamistaan myytävien tuotteiden muodossa. 

 

2 Yliopistotasoisen koulutuksen hyöty elinkeinon kestävän kehityksen ja työntekijöiden 

tukemisessa 

Yliopistotasoisen koulutuksen yksi tärkeä tehtävä on tutkimustiedon tuottamisen lisäksi tiedon 

implementointi; ei pelkästään matkailualan yrityksille vaan myös paikallisille joiden elämään matkailu 

vaikuttaa sekä matkailijoille eli valintoja tekeville kuluttajille. Kokemukseni mukaan nekin matkailijat, jotka 

omassa arjessaan tekevät vastuullisia ratkaisuja ovat yllättävän välinpitämättömiä lomaillessaan. Maailmassa 

on kuitenkin vielä myös paljon ihmisiä, jotka eivät yksinkertaisesti ole tietoisia omista mahdollisuuksistaan 

vaikuttaa ympäristöömme omilla päätöksillään ja ratkaisuillaan. Massamatkailun alkuaikoina matkailun 

esitettiin olevan ratkaisu kehittyvien maiden talouden ja työllisyyden ongelmiin; siirto suoraan 

primäärituotannon yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan nähtiin erinomaisena ratkaisuna. Oikein suunniteltuna 

näin onkin, mutta monissa matkailumaissa on kerta toisensa jälkeen tehty samat virheet; rakennettu liian 

nopeasti liikaa, jouduttu ottamaan korkeakorkoisia lainoja ja lopuksi jouduttu turvautumaan ulkomaiseen 

omistukseen. Barbadosin matkailun epäkohtien parantamiseen on haettu ratkaisuja valtion ohjelmalla joka 

sisältää mm. paikallisille suunnattua matkailukoulutusta. Matkailu- ja liikenneministeriön alaisuuteen kuuluva 

matkailun tutkimustoiminnan yksikkö taas kehittää koko saaren matkailua kestävämpään suuntaan.  (Gmelch 

2003, s. 22, 179, 181.) Hyvää tarkoittavat strategiat ja ohjelmat vaativat tarkoin suunnitellun implementoinnin 

suunnitelman toteutuakseen myös toiminnan tasolla. Elinkeinon edustajat ja asiakaskohtaamisissa työtään 

tekevät ammattilaiset ovat avaintekijöitä implementoinnin kohteina, mutta myös melko käyttämätön 

potentiaali tutkimuskohteena. 

Matkailututkimuksessa on jo tutkijoita, Lapin yliopiston Soile Veijola kansainvälisen joukon mukana, jotka 

ovat esittäneet matkailututkimuksen näkökulmaksi matkailua työnä ja matkailun työntekijöiden tutkimista. 

Yhtenä näkökulmana esitetään matkailukokemuksen aitouden tutkimisen sijaan matkailukokemuksen 

lähestymistä epävarmana ja ehdollisena kokemuksena, joka on aina kytköksissä kokemuksia käytännössä 

tarjoavien ihmisten elämään ja työhön.  Yhdyn täysin toiveeseen siitä, että matkailualan töiden esittäminen 

”uutena työnä” ja tutkimuskenttään tuotavat erilaiset näkökulmat johtaisivat luovan ja kestävän tiedon 

yhteisölliseen jakamiseen sen sijaan, että matkailualan työhön suhtauduttaisiin edelleen standardisoiden ja 

steriilisti. (Veijola 2010, 84.)  

Minä päätin reilu kymmenen vuotta sitten hakeutua opiskelemaan lisää tavoitteenani saada vankkaa 

teoriatietoa jota soveltaa omassa työssäni matkailualalla. Hyväksi tavaksi saattaa yliopisto-opintojen kautta 

saamaani teoriaa käytäntöön olen kokenut matkailun opettajaksi pätevöitymisen ja samanaikaisen 
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matkailualalla työskentelyn. Olen saanut olla mukana laatimassa vastuullisen matkailun konkreettisia 

suunnitelmia yrityksille ja aktiivijäsenyys Reilun matkailun yhdistyksessä on antanut yhden väylän tehdä ja 

toimia kohti kestävämpää matkailua tiedottamalla matkailijoita pienistäkin mahdollisuuksista vaikuttaa. Oman 

opinpolkuni olen kuvannut liitteenä olevassa kuviossa (Kuvio 1, Liite 1).  

 

3 Matkailun yliopistotasoisen koulutuksen vaikutus koko yhteiskuntaan 

Millä tavalla matkailualan yliopistotasoinen koulutus sitten hyödyttää koko yhteiskuntaa? Kysymys on hyvin 

laaja eikä yksiselitteistä vastausta varmaankaan löydy. Lähtökohtana on tieto siitä, että matkailu on 

liiketoimintaa, yksi nopeimmin kehittyvistä teollisuudenaloista ja merkittävä työllistäjä, joten sen vaikutus 

koko yhteiskuntaan on merkittävä. (Tribe 2002, s.338). Matkailualasta tuskin on löydettävissä yhtä totuutta, 

mutta tiedeyliopiston tehtävän on tutkimusten kautta tuottaa tietoa ja tarjota näkemyksiä siitä, millä tavalla 

teoreettinen, näkymätön maailma ja näkyvä maailma vastaavat toisiaan ja miten teoria voi tukea käytäntöä 

(Tribe 2005, s.360). Haastavaa on myös löytää näkökulma jolla lähestyä vaikutusten kuvaamista matkailun 

monitieteellisyyden vuoksi. Matkailua kun tutkitaan monitieteisesti niin, että jokin tieteenala luo kontekstin 

matkailututkimukselle eikä matkailualaa varsinaisesti tunnusteta tieteenalaksi siltä puuttuvan teoreettisen 

perustan vuoksi, vaikka se oman tutkimuskentän muodostaakin (mm. Cooper 1998 Tribe 2004 s.47 mukaan).  

 

3.1 Matkailun työ tutkimuskohteena 

Matkailualalla on monia kansainvälisiä tutkijayhteisöjä, ja matkailun kansainvälistä tutkimusta seuranneena 

on ollut ilo lukea alan perinteisemmän tutkimustiedon ohella myös kriittisen tutkimuksen tuloksia. Puhutaan 

niin sanotusta uudesta matkailututkimuksesta, jonka voidaan sanoa olevan reflektiivisempää tarjoten näyttöä 

tutkimuksesta joka täydentää matkailua liiketoimintana ja joka edistää innovatiivista ja radikaalia tutkiskelua 

(Tribe 2005, s.376).  Pro graduani kirjoittaessa löysin Pritchard, Morgan ja Ateljevicin Toivon akatemian 

(Academy of Hope) ja viimeisten kuukausien aikana olen perehtynyt moniin Lapin yliopiston tutkimuksiin. 

Veijola (2010 s.84) nostaa uudenlaisen tutkimusnäkökulman esittelemällä tutkimuksia matkailusta työnä ja 

ammattina sosiologian, kulttuurimaantieteen, kriittisen kuluttajatutkimuksen, matkailu- ja majoitustoiminnan 

liikkeenjohdon, kriittisen feministisen ja kulttuurin tutkimuksen avulla. Tämän näkökulman kautta on haluttu 

poiketa yleisistä tutkimusasetelmista, joissa matkailija nähdään oman aikansa yhteiskunnan vertauskuvana tai 

matkailu elinkeinona ongelmattomana kansallisen tai alueellisen talouden pelastajana, varmana voiton tuojana 

tai ilkeänä luonnon ja kulttuurin vihollisena. (Veijola 2010, s.84.) Matkailutyötä on Lapin yliopistossa 

tarkasteltu sen tekemisen ja kokemisen näkökulmasta eli niin kutsutun uuden työn performansseina osana 

yleisempää työelämän muutosta ja näin on myös esitetty ymmärrettäväksi ihmisten ja yhdyskuntien arjen, 

työn, vapaa-ajan ja sukupuolten välisten suhteiden muutoksia globaalissa markkinataloudessa (Nykänen & 

Veijola 2013, s. 173). 
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3.2 Matkailukoulutuksen opetussuunnitelmat hyödyttävät koko yhteiskuntaa 

 Yleisesti on tiedossa, että alan monitieteellisyys on sekä alan vahvuus että haaste. John Tribe (2002) on 

todennut koulutuksella olevan erityisen raskas taakka matkailualalla alan monimuotoisuuden ja vaikutusten 

vuoksi. Koska alan kehittämisellä tavoitellaan taloudellista hyvinvointia ja asiakkaiden tyytyväisyyttä, 

ulottuvat vaikutukset aina myös ihmisiin ja paikkoihin. Voidaankin sanoa muodostuvan ns. 

matkailuyhteiskunnan tai matkailumaailman, johon ei kuulu pelkästään matkailijat ja matkailualalla 

työskentelevät, vaan kaikki ihmiset, yhteisöt, hallitukset ja fyysiset ympäristöt jotka ovat jollakin tavalla 

tekemisissä niiden kanssa. (Tribe 2002, s. 339.) Näistä lähtökohdista tuotetaan sisällöt myös 

matkailukoulutuksen opetussuunnitelmiin, joiden voisi sanoa olevan yksi tapa implementoida tutkimustietoa 

opiskelijoiden kautta yrityksiin ja hyödyttävän siis koko yhteiskuntaa.  

Tribe (2002, s.340) esittää opetussuunnitelmien tavoitteena olevan tarjota valmistuville mahdollisuuden 

edistää tasapainoa niin liiketoiminnan kuin myös matkailua ympäröivän muun maailman vaatimusten välillä. 

Suomen koulutusmalli tarjoaa melko hyvän ratkaisun näinkin laajan lupauksen lunastamiseen. Ammatillisen 

koulutuksen roolin ollessa konkreettisten tekijöiden ammattitaidon varmistaminen, tarjoaa 

ammattikorkeakoulut operatiivisen johtamisen ja kehittämisen osaajia. Ammatillisen opintosuunnitelman 

laatimisesta tekee ehkäpä hieman yksinkertaisempaa se, että sisältöjä voidaan lähestyä konkreettisemmin eri 

ammattien osaamisvaatimusten ja tarpeiden kautta. Olen ollut mukana Opetushallituksen työryhmissä 

kirjottamassa vuonna 2009 päivitettyjä valtakunnallisia Matkailualan perustutkinnon perusteita ja vuonna 2011 

Matkaoppaan ammattitutkinnon perusteita. Opetussuunnitelman päivittäminen oli muutaman vuoden 

työryhmätyöskentelyn tulosta, missä kuultiin sekä viranomaisia että elinkeinoelämän ja koulutuksen edustajia. 

Minä edustin työryhmässä sekä koulutusta että elinkeinoelämää matkailualan opettajan ja oppaan roolissa. 

Ennakoinnilla ja tulevaisuuden trendien tutkimisella oli tärkeä rooli opetussuunnitelmatyöskentelyssä ja tilaa 

tuli jättää alati muuttuville ammattitaitovaatimuksille huomioiden myös kokonaan uudet ammattinimikkeet ja 

tehtävät. Työryhmän jäsenten tiedeyliopistotaustalla oli vaikuttavuutta opintosuunnitelman sisällöissä. 

Matkailun opetussuunnitelmaa ei voida laatia syy-seuraussuhteen – periaatteella tai pelkästään testaamalla ja 

mittaamalla tuloksia, koska matkailu ilmiönä muodostuu paremminkin sosiaalisesta kuin luonnon maailmasta, 

jolloin opetussuunnitelmalla on vähintäänkin yhtä yhteiskunnallinen lähtökohta kuin poliittisten puolueiden 

tai kaupunkien perustamisella (Tribe 2002, 339). Voin täydestä sydämestä sanoa arvostavani omaa alaani ja 

ylpeänä seistä Triben esittämien opetussuunnitelmien suunnittelun taustalla olevien arvojen takana, joiden 

mukaan matkailu yhdistää eri alojen tietoa rohkaisten ammatillisen ja eettisen osaamisen tasapainon 

löytämiseen. Opetussuunnitelman perusarvon voi siis sanoa olevan liiketoiminnan ja koko matkailun 

vaikutuksen alaisen yhteiskunnan toimintojen parantaminen. Tämän arvon voisi sanoa johtavan huolehtivaan 

johtamiseen; huolehtimista matkailusta elinkeinona sekä huolehtimista siitä maailmasta jota se luo ja josta se 

on riippuvainen. (Tribe 2002, s.340.)  
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