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1. Matkailu on globaali teollisuudenala jonka menestystekijä on paikallisuus 

 

 

”Matkailu on eniten kasvava teollisuudenala” on lause joka omaan korvaan kuulostaa jo vanhan 

toistolta, mutta joka alan ulkopuolisille on aina uusi ja mielenkiintoinen uutinen. Lause on faktaa ja 

sen perusteeksi voi esitellä kansainvälisiä matkailijoita ja matkailun taloudellista ja työllistymistä 

kuvaavia lukuja Maailman matkailujärjestön, UNWTO:n tilastoista tai lentoliikenteen kasvua 

kuvaavista Maailman ilmakuljetusliiton, IATA:n raporteista. Maailmassa tehdään vuodessa yli 

miljardi kansainväliseksi matkaksi luokiteltavaa matkaa ja lentomatkustajia on reilut kolme miljardia 

vuodessa. Suomikin saa osansa globaalin elinkeinon vaikutuksista; vaikka matkailun 2,7 prosentin 

osuus bruttokansantuotteesta ei tee Suomesta erityisesti matkailumaata verrattuna 

matkailuteollisuuden koko maailman 9 prosentin bruttokansantuotteeseen verrattuna,  on  matkailun 

osuus maamme bruttokansantuotteesta  kuitenkin suurempi kuin maa- ja metsätalouden, finanssialan 

tai elintarviketeollisuuden ja vientituloiksi luettava vientitulo on noin  4 miljardia euroa. (unwto 2014, 

MEK 2014.) Suomen lentoasemien kautta matkusti vuonna 2013 yli 19 miljoonaa matkustajaa, joista 

reilut 14 miljoonaa luokiteltiin kansainvälisiksi lentomatkoiksi (Finavia 2014).  

 

Matkailu on monista syistä johtuvaa liikkuvuutta; globaali muuttoliike ja siitä johtuvat vierailumatkat 

ja paluumuutot, väliaikaisesti asuinpaikkakuntaa työn tai muun elämäntilanteen vuoksi vaihtavat, 

loma-asunnoilla enemmän aikaa viettävät, kaiken aikaa lisääntyvät viikonloppumatkat, koulutukseen 

ja opiskeluun liittyvät vaihdot ja matkat sekä yhdistetyt työ- ja vapaa-ajanmatkat ovat esimerkkejä 

matkailun taustavaikuttajista perinteisten lomamatkojen lisäksi. (Hall 2008, s.226–227.) Tässä 

esseessä haluan muistuttaa paikallisten matkailuosaajien, oppaiden, tärkeästä roolista 

matkailuteollisuuden ammattilaisina ja etsiä vastauksia siihen, mitä paikallisuus tarkoittaa 

globalisoituneessa matkaoppaan työssä ja mitä tarkoitetaan glokalisaatiolla. Oppaiden 

toimintaympäristöinä Suomen lisäksi esittelen kaksi kaukaista matkakohdetta; Kenian Mombasan ja 

Indonesian Yogvakartan kaupungit. Mielenkiintoinen ja täysin ennakoimaton yhteensattuma oli se, 

että Mombasa ja Yogvakarta ovat asukasluvultaan lähes samansuuruiset kaupungit kuin Helsinki, ja 

vaikka kaupungit toimintaympäristöinä ovatkin hyvin erilaiset, koin Helsinki-oppaan roolissa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta tutkimusten oppaiden; kenialaisten Alin ja Abdulin sekä 

indonesialaisten Ritan ja Wiendun kanssa. 

 

 Kenian matkailuteollisuus lähti kehittymään jo 1970-luvulla ja nyt 2010-luvulla Kenia on yksi 

Afrikan tärkeimpiä matkailukeskittymiä. Maahan saapui 1,7 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa 

vuonna 2013 ja matkailu on isoin yksittäinen vientitulon lähde noin 900 miljoonalla Yhdysvaltain 



2 
 

dollarilla vuodessa (unwto 2014b). Matkailun osuus bruttokansantuotteesta on noin 10 prosenttia ja 

alan arvioidaan työllistävän virallisesti noin 400.000 ihmistä, epävirallisesti tai ei suoranaisesti 

matkailutyöhön luokitelluissa tehtävissä jopa 600.000. Kenian matkailu voidaan jakaa karkeasti 

kahteen pääteemaan ja alueelliseen vetovoimaan; yhtäältä Keniaan matkataan safarimatkoille ja 

toisaalta rannikon rantalomakohteisiin. Kenia tunnetaan savanneista ja villieläimistä ja 

luonnonpuistot muodostavat maan matkailun perustan, mutta ehdottomasti suurin osa 

matkailuyöpymisistä tilastoidaan nykyään Kenian rannikon rantalomakohteissa. Vaikka etenkin 

ulkomaiset matkanjärjestäjät myyvät Keniaa safareilla ja rantalomilla, pyritään matkailua 

kehittämään ja markkinoimaan monipuolisemmin niin, että paikallinen kulttuuri, kuten swahilien 

urbaani- ja historiallinen ympäristö, säilyisivät merkityksellisinä matkailun vetovoimatekijöinä. 

Kenian opastoimintaa esitellään tässä esseessä maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Mombasassa, 

jossa on reilusti yli 600.000 asukasta ja arviolta 180 virallista opasta.  (Sarmento 2010, s. 248–250, 

255.) 

 

Kaakkois-Aasian saarivaltio Indonesia on 225 miljoonalla asukkaallaan maailman neljänneksi suurin 

valtio Kiinan, Intian ja Yhdysvaltojen jälkeen väestömäärässä mitattuna. Valtio koostuu 18.000 

saaresta, maassa on yli 300 etnistä ryhmä ja siellä puhutaan yli 250 eri kieltä. Lähes 50 prosenttia 

väestöstä asuu Javan saarella ja koko väestöstä lähes 90 prosenttia on islaminuskoisia, mutta 

muidenkin uskontojen merkitys näkyy kulttuurissa ja esimerkiksi Hindu-saarena tunnettu Bali kuuluu 

Indonesian saarivaltioon. Indonesian matkailun vetovoima nousee sen luonnosta ja kulttuurista, maa 

on Aasian, jos ei jopa koko maailman johtava eko- ja luontomatkailukohde. Indonesian suosituimpia 

nähtävyyksiä ovat UNESCO:n maailmanperintökohteiksi luokitellut Borobudurin buddha-  ja 

Prambanan hindu- temppelit. Gamala- musiikki, uskonnolliset tanssit, elävät kansanperinteet ja 

kulttuuriesitykset ovat osa matkailuvetovoimaa. (Lew, Hall & Timothy 2008, s.230 – 231.) 

Indonesialaista opastyötä esitellään tässä yhteydessä Javan saaren Yogvakartalla, joka on sekä yhden 

provinssin että sen pääkaupungin nimi. Kaupungissa asuu noin puoli miljoonaa asukasta ja jatkossa 

käytän kaupungista siitä käytettävää ”brändi-nimeä” Jogja. Indonesian hallitus nimittää Jogjaa 

Indonesian kulttuurin kehdoksi ja molemmat yllä mainitut temppelit sijaitsevat alueella. Jogjan 

kaupunki on arkkitehtuuriltaan kylämainen ja sen tunnelma on houkutellut kaupunkiin 

taidemaalareita, tanssijoita ja kirjailijoita. Kaupunki tunnetaan myös kädentaitojen arvostamisesta ja 

taidokkaista käsityöntekijöistä. Kaupungilla ei ole teollisuutta ja sen pääelinkeinoksi voidaankin 

sanoa kaikkea sitä, mikä hyödyttää olemassa olevaa kulttuuriperintöä. Kansainvälistä matkailua on 

kehitetty aktiivisesti reilun kahdenkymmenen vuoden ajan ja kohteen voidaan sanoa olevan 

massamatkailukohde. (Salazar 2005, s. 634.) Indonesiaan tehdään Maailman matkailujärjestön 
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mukaan hieman yli kahdeksan miljoonaa kansainvälistä matkaa vuodessa ja matkailutulot ovat noin 

8 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Suomen vastaavat luvut ovat 4,2 miljoonaa kansainvälistä 

matkailijaa ja tulot noin 4,1 miljardia USD. (UNWTO 2014b) 

 

Globalisaatio matkailussa tarkoittaa myös sen herkkyyttä eri puolilla maailmaa tapahtuville 

muutoksille. Niin Suomi, Kenia kuin Indonesiakin ovat kokeneet alan haavoittuvuuden; Kenian 

maine turvallisena matkailumaana kärsi 1990-luvun lopun levottomuuksista, jotka johtuivat ensin 

vaalien alla kärjistyneistä jännitteistä ja jatkuivat sitten maan sisäisten etnisten ryhmien välisenä 

taisteluna matkailualueiden ”omistuksesta” (Sarmento 2010, s. 249). Talouskriisi 1990-lopulla, Balin 

terrori-isku vuonna 2002 ja SARS-epidemia 2003 aiheuttivat matkailumäärien laskun Indonesiassa 

(Salazar 2005, s.634). Suomessa seurataan vuonna 2014 tarkkaan Venäjän tapahtumia ja niiden 

vaikutuksia matkailuun. Globaalit talouskriisit, luonnonilmiöt ja epidemiat vaikuttavat aina jossakin 

määrin kaikkien maiden matkailuun, ja sitä kautta myös matkailualan ammattilaisten, mm. oppaiden 

työllistymiseen. 

 

Matkailu nähdään potentiaalisena elinkeinona kuitenkin myös talouskriisin keskellä; matkailu on 

jatkanut kasvuaan talouslaman synkistämässä Euroopassa ja matkailun työllistävä vaikutus 

tunnistetaan ja tunnustetaan. Matkailuteollisuuden arvioidaan tuottavan noin 10 prosentin osuuden 

maailmantaloudesta ja työllistävän yli kymmenen prosenttia maailman työvoimasta. Suomessakin 

työllisyysvaikutus on merkittävä; matkailu tarjoaa Suomessa koko- tai osa-aikaisen työpaikan noin 

184.000 henkilölle. ( unwto 2014, MEK 2014. ) Matkailu on, kuten Noel Salazar (2005, s.629) hyvin 

kiteyttää, myös paljon muuta kuin yksinomaan taloudellisten intressien vuoksi toteutettavaa ja sen 

vuoksi arvokasta toimintaa; matkailun voi määritellä myös globaaliksi, dynaamiseksi sosio-

kulttuuriseksi ilmiöksi ja tästä näkökulmasta lähestyn matkaoppaiden työtä tässä kirjoituksessa.  

 

2. Matkaoppaat paikallisuuden edustajina 

 

Sarmenton (2010) ja Salazarin (2005) tutkimustulosten tukemana esitän matkailuelinkeinon 

merkitykselliseksi menestystekijäksi paikallisuuden, erityisesti paikalliset ihmiset. Paikallisten 

ihmisten ja kulttuurin edustajina esittelen tässä esseessä matkailualan ammattilaiset, tarkemmin 

paikalliset oppaat, jotka johdattavat matkailijoita sinne, minne on mielenkiintoista ja sopivaa 

kussakin maassa ja kohteessa mennä.  Tämän esseen taustalla olevia tutkimuksia ja kirjoja lukiessani 

huomasin käsitykseni globalisaation vaikutuksesta paikallisuuteen avartuneen; kun alussa pohdin 

globalisaation negatiivisia vaikutuksia paikallisuuteen ja oppaan työhön, huomasin lopussa oppineeni 
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näkemään myös globalisaation mukanaan tuomia positiivisia vaikutuksia. Ja kun alussa ajattelin, että 

oppaiden auktorisointi ja virallinen sertifiointi ovat ainoita tapoja varmistaa vastuullisuus ja laatu, 

huomasin lopussa, että myös muut mallit voivat olla mahdollisia. Emme voi olettaa oman 

paikallisuutemme tai ainakaan paikallisuuden performanssien pysyvän stabiilin samanlaisena, kun 

kuitenkin niin moni asia ympärillämme muuttuu. 

Olen kiinnostunut paikallisoppaiden työstä, oppaiden roolista matkailuteollisuuden palveluketjussa 

ja oppaan työn arvostamisen nostattamisesta oman taustani ja työni vuoksi. Olen toiminut ulkomaan 

oppaana suomalaisille matkailijoille ja nyt olen paikallisopas Suomessa; teen kesäsesonkina noin 25-

30 Helsinki-opastusta espanjan kielellä. Päätyössäni matkailun aikuiskoulutuksen 

kehittämispäällikkönä kehitän, suunnittelen ja toteutan matkailun ammatillisia koulutuksia 

yhteistyössä alan yritysten kanssa. Pääkoulutustuote on Matkaoppaan ammattitutkinto ja suosituin 

suuntautuminen Suomi-oppaana toimiminen jonka suoritettuaan voi hakea virallisen Helsinki-oppaan 

pätevyyttä. 

Matkaoppaita on pidetty avainhenkilöinä paikallisuuden prosessissa; he tuovat matkailijan ulottuville 

paikan kansanperinteen, etnisen erityislaatuisuuden ja eksotiikan. He ovat usein ainoita paikallisia, 

joita matkailijat matkansa aikana kohtaavat tai joiden kanssa matkailijat viettävät kohtuullisen ajan 

lomansa aikana. Oppaiden tehtävänä on kiteyttää vuorovaikutuksen avulla paikan merkitys ja 

kiinnostavin ydin. (Salazar 2005, s. 629.) Paikallisuutta tässä esseessä edustavat maantieteellisesti 

toisistaan kaukana työskentelevät oppaat; Suomi-oppaat edustavat pohjoista länsimaista ulottuvuutta, 

João Sarmenton (2010) artikkelin kenialaiset oppaat esitellään menneisyyden ja nykyisyyden 

tulkkeina ja Noel Salazarin (2005) paikallisoppaat Indonesiassa glokalisaation edustajina.  

 

2.1  Matkaoppaan määritelmä  

 

Suomessa Opetushallituksen Matkaoppaan ammattitutkinnon perusteissa matkaoppaaksi 

määritellään matkailualan ammattilaiset, jotka toimivat harrastuksen tai teeman mukaisina 

erikoisoppaina, ulkomaan kohdeoppaina tai matkanjohtajina yleensä ilman kiinteää toimipaikkaa 

(OPH 2011, s.33.) Matkaoppaan ammattitutkinnon lisäksi Suomessa on mahdollista suorittaa Erä- ja 

luonto-oppaan ammattitutkinto, jonka suorittanut henkilö voi toimia asiakaspalvelutehtävissä 

matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa toteuttaen pääasiassa 

luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja ja toimien esimerkiksi erilaisten erä- ja luonto-ohjelmien 

ohjaajana sekä retkien ja vaellusten vetäjinä. (OPH 2012, s. 12.). Matkailun ohjelmapalvelujen 

ammattitutkinnon suorittaneet ovat matkailualan ammattilaisia, jotka suunnittelevat, markkinoivat, 
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myyvät sekä tuottavat ja toteuttavat ohjelma- ja tapahtumapalveluja. Ohjelmapalvelut pohjautuvat 

asiakaslähtöisesti luontoon ja/tai kulttuuriin. (OPH 2006, s. 26-27.) Ohjelmapalveluyrittäjät ovat 

usein myös luonto- ja eräoppaita ja tarjoavat työtä esim. moottorikelkkasafari-, vaellus- tai 

kalastusoppaille.  

 

Suomessa niin kuin muualla maailmassa oppaiden voidaan sanoa olevan ammatti-identiteetin, 

toimintaympäristön ja koulutuksen perusteella paikallisoppaita, matkanjohtajia, ulkomaan 

kohdeoppaita, erä- ja luonto-oppaita tai aktiviteettioppaita. Lisäksi vierailukohteilla kuten museoilla 

on omat oppaansa. Useissa maissa oppaan työ on valvottua ja suojattua; esimerkiksi etelä-Euroopan 

maissa vain virallisen opaskortin haltija saa opastaa uskonnollisesti, historiallisesti tai arkeologisesti 

merkittävissä kohteissa. Suomessa oppaan työ ei ole suojattu ammatti eikä oppaan työtä tekeviltä 

voida vaatia erityistä lupaa tai sertifiointia. Poikkeuksen muodostaa UNESCO:n 

maailmanperintökohde Suomenlinna, jossa opastavien tulee käydä Suomenlinnan hoitokunnan ja 

Ehrensvärd seuran yhteistyössä ylläpitämä oppaiden koulutus ja anoa auktorisointi oppaan työhön.  

 

Suomen Opasliiton (SOL ry 2014) alaisiin opasyhdistyksiin eri puolilla Suomea kuuluu noin 1750 

opasta, joita kutsutaan virallisiksi, auktorisoiduiksi paikallisoppaiksi. Auktorisoidun oppaan status 

perustuu hyväksytyn koulutuksen suoritukseen ja aktiivisen opastyön tekemiseen. Työllistymisen 

kannalta virallisen oppaan statuksesta on lisäarvoa; suurin osa toimeksiantajista edellyttää 

käyttämältään oppaalta virallisen oppaan statusta ja oppaan suoraan varanneet matkailijat kysyvät 

usein oppaan taustoja. Suomen luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjien yhdistykseen (SULO ry 2014) 

kuuluu noin 50 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon suorittanutta yrittäjää ja opasta ja pelkästään 

Lapissa matkailun ohjelmapalveluyrityksissä arvioitiin vuonna 2009 työskennelleen lähes 650 

henkilöä. Sekä Suomen Opasliitto ry että SULO ry edustavat jäseniään, edistävät alan arvostusta ja 

neuvottelevat palkkiosuosituksista. Eniten uusia matkailualan yrityksiä perustetaan 

ohjelmapalveluita tuottamaan ja oppaan työ on yksi yleisimmistä matkailun työtehtävistä matkailun 

toimialaraportin mukaan (MEK 2014, Harju-Autti 2011, s.15). 

 

Tässä esseessä esiintyvät oppaat kuuluvat kansainvälisesti ja yleisesti hyväksytyn, Kansainvälisen 

matkanjohtajien yhdistyksen (Internatioal Association of Tour Managers) ja Eurooppalaisen 

Matkaoppaiden yhdistysten liiton (European Federation of Tourist Guide Association EFTGA) 

oppaan määritelmän kuvaukseen, jonka mukaan ”matkaopas on sellainen henkilö, joka opastaa 

ryhmiä tai yksittäisiä ulkomaisia tai kotimaisia vierailijoita kaupungin tai alueen muistomerkeille, 

nähtävyyksille ja museoihin sekä tulkitsee ja kuvailee kulttuuri-ja luonnonperintöä ja ympäristöä 
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innostavalla ja viihdyttävällä tavalla vierailijan valitsemalla kielellä”. (EFTGA 1998, Ap& Wong 

2001, s. 551 mukaan.)  

 

2.2  Oppaan työn kuvaus globaalissa toimintaympäristössä 

 

Veijola, Hakkarainen ja Nousiainen (2013, s. 176) esittävät opastyön tyypillisenä esimerkkinä 

uudesta työstä ja nostavat työn keskiöön matkailijan elämyksen. Mielenkiintoinen ja mielekäs on 

ajatus siitä, että matkailutyöntekijöiden sanotaan osallistuvan yhä useammin elämysten tuotantoon 

matkailijoille ja matkailua voidaan tutkia rooleina näytelmissä, joissa toiset ovat vapaalla ja toiset 

töissä. Erving Goffmanin mukaan (Veijola, Hakkarainen ja Nousiainen 2013, s.176 mukaan) kaikki 

sosiaalinen vuorovaikutus on performanssia, jossa esitykset heijastavat yleisön odotuksia. Oppaan 

työ on mitä suuremmissa määrin sosiaalista vuorovaikutusta eikä työn kuvaaminen performanssina 

tunnu vieraalta oman kokemuksen tai tässä esseessä taustalla vaikuttavien tutkimusten perusteella. 

Esimerkkinä Veijola yms. (2013, s.178) käyttävät kalastaja-oppaan työtä; opas ei pelkästään kalasta 

eikä vain näytä ja neuvo, miten kalastetaan, vaan myös tuottaa esityksen kalastajasta ja tarjoaa 

matkailijalle siis elämyksen. 

 

Matkailualan työn arvostusta on syytä nostaa ja muistuttaa asiakaspalvelutehtävissä toimivien 

matkailuosaajien tärkeästä roolista osana matkailun palvelumuotoiluprosessia. Oppaan työn voidaan 

jopa sanoa olevan matkailuteollisuuden onnistumisen avain; Suomessa olemme käyttäneet oppaista 

sellaisia metaforia kuin kävelevät käyntikortit tai Suomi-kuvan lähettiläät. (ks. Nylund 2013.) 

Kansainvälisessä tutkimuksessa matkaoppaiden kuvataan (Zhang & Chow 2004, s.81) olevan 

etulinjan toimijoita, jotka vastaavat ”totuuden hetkestä”, tekevät matkailijan vierailusta 

unohtumattoman tai epäonnistuessaan rikkovat lumouksen. Oppaiden sanotaan (Ap &Wong 2001, s. 

551) olevan tärkeitä rajapinnassa liikkujia matkailijan ja kohteen välillä ja oppaiden ymmärretään 

olevan hyvin pitkälle vastuussa matkalla koetun palvelun yleisestä onnistumisesta.  

 

Oppaat ovat useimmiten freelance-työntekijöitä ja oman itsen kehittäminen, ajassa kiinni pysyminen 

sekä globaalien ilmiöiden ymmärtäminen on tärkeää.  Opas markkinoi osaamistaan, ja osoittaa kerta 

toisensa jälkeen toimeksiantajille olevansa luottamuksen arvoinen. Toisinaan kilpailu töistä on kovaa 

ja raakaakin, ja matkailuteollisuudelle tyypilliset sesongit lisäävät elannon epävarmuutta. Kilpailu 

töistä johtaa siihen, että oppaat eivät elä aina sulassa sovussa ja koe suurta yhteenkuuluvuuden 

tunnetta omiensa kanssa. Sarmento (2010, s. 255) aiheellisesti toteaakin, että vaikka oppaiden tärkeä 

tehtävä onkin olla kulttuurin edustajia, matkailijoiden ja kohteiden välisiä siltoja, niin ehkäpä 
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luonteenomaisinta oppaan työssä kuitenkin on huoli jokapäiväisestä elannosta. Kenian Mombasassa 

viralliset oppaat koittavat taistella työstä ranta-alueilta tulevien epävirallisten oppaiden kanssa ja 

lähes epätoivoista taistoa he käyvät pärjätäkseen kansainvälisten matkanjärjestäjien markkinoilla; 

ulkomaiset matkailijat kun tulevat heidän opastusalueilleen Fort Jesus- linnakkeelle ja vanhaan 

kaupunkiin ennakkoon maksamillaan retkillä, ulkomaisten oppaiden opastamina. Paikallisoppaat 

Indonesiassa ja Suomessa jakanevat saman huolen kenialaisten oppaiden kanssa; ongelma ei ole se, 

etteivätkö ulkomaiset oppaat tietäisi kohteiden historiaa ja muita opittavia tietoja, vaan se, että he 

näkevät ja kertovat paikan historiaa ja tunnelmaa ulkopuolisen näkökulmasta -  ja tällöin paikan henki 

ja tunnelma jäävät matkailijalta ehkä kokematta. Perimmäinen ongelma taustalla on kuitenkin se, että 

paikalliset jäävät ilman heille elintärkeää työtä. (Sarmento 2010, 257.)   

 

Oppaiden ammatti-identiteetti ja työmoraali on ainakin oman kokemukseni mukaan pääasiassa 

positiivinen ja ammattimainen; oppaan työtä ei tehdä niinkään rahan kuin hyvän mielen ja työstä 

nauttimisen vuoksi. Opastyötä voisi kuvata kutsumustyöksi, jota tehdään tunteja laskematta ja 

muuttuviin olosuhteisiin sopeutuen. Asiakkaan hyvinvointi ja se, että asiakas saa vähintään sen 

lisäarvon ja elämyksen mitä on tullut hakemaan, ovat oppaan työn tavoitteita, työhön suhtaudutaan 

ammattimaisesti ja siitä halutaan tänä päivänä myös ammattilaisen palkka. Kaikki ei kuitenkaan aina 

valitettavasti ole sitä, miltä näyttää, ja näitä taustoja Noel Salazar tutkimuksessaan on aiheellisesti 

nostanut esille. Onhan täysin inhimillistä, että oppailla on monenlaisia motiiveja tehdä työtään; 

pahimmillaan opas ei ole alun perinkään ollut kiinnostunut oppaan työn sisällöstä, oppimisesta ja 

tiedon ja hyvän tunnelman jakamisesta. Osa oppaista taas menettää kiinnostuksensa vuosien kuluessa, 

leipääntyvät työhönsä ja tekevät työtään ”ansainta edellä” – periaatteella, esimerkiksi joissakin 

kohteissa suunnitellen matkailijoiden vierailut ensisijaisesti niihin kohteisiin ja kauppoihin, joista saa 

parhaat komissiot. Toisin sanoen, oppaat eivät aina ole välttämättä pyyteettömiä hyvän välittäjiä 

kutsumuksesta, eikä kaikkien oppaiden voi sokeasti odottaa noudattavan annettuja sääntöjä ja 

asetuksia tai kertovan valmiiksi kirjoitettuja tarinoita. (Salazar 2005, s. 629–630.) Salazar nostaa 

suomalaisittain vieraita ja ehkä usein vaiettuja, globaalisti realistisia puolia oppaan työstä; kun osa 

oppaista ylpeänä edustaa omaa kohdettaan, kertoo luonnosta ja kulttuuriperinnöstä, voi toinen osa 

oppaista olla enemmän, ehkä liikaakin, liiketoiminta-suuntautuneita ja keskittyvät mieluummin 

myymään mielikuvia, tietoa, kontakteja, matkamuistoja, sisäänpääsyjä, autenttisuutta, ideologioita – 

ja joskus jopa itseään. (Salazar 2005, s. 630) 
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Kaikkien kolmen maan oppaiden arkea yhdistää tietty epävarmuus työn riittävyydestä ja kilpailun 

koventumisesta tai ainakin kilpailutilanteen muuttumisesta globalisaation seurauksena. Sarmento 

(2005, s. 256) muistutti matkailualan globaalin luonteen vaikutuksista käyttäen esimerkkinä 

kenialaisoppaiden mahdollisuuksia työllistää itsensä; oppaat eivät tarjoa palveluitaan netissä, samaan 

tapaan kuin kansainvälisten yritysten oppaat, koska heillä ei ole siihen tarvittavaa teknologiaa ja 

osaamista, vaan odottavat asiakkaitaan paikan päällä. Suomi-oppaat ovat huolissaan Euroopan 

Unionin liikkuvuuteen kannustavista direktiiveistä; jos Euroopan unionin sisällä oppaat saavat tehdä 

töitä yli valtiorajojen, pelätään sen vähentävän paikallisen osaamisen arvostamista opaskentällä. 

Tämän hetkiset direktiivit eivät suoranaisesti anna mahdollisuutta täydelliseen oppaiden vapaaseen 

liikkuvuuteen ilman ennakkoilmoitusta ja pätevän koulutuksen omaamista lähtömaassa, mutta toki 

opastyön tekeminen eri valtioiden välillä on helpottunut ja helpottunee, etenkin Suomen kaltaisissa 

maissa, joissa opastyö ei ole virallisesti luvanvaraista. (Vihreä kirja 2011, s. 9-10.) 

 

Oppaat tekevät usein, ja esimerkiksi kaikissa tämän kirjoituksen esimerkkikohteissa, myös muuta 

työtä oppaan työn ohella. Kenialaisoppaat toimivat taksinkuljettajina, pienveneiden kuljettajina, 

hitsaajina, pienyrittäjinä, safari- ja rantakohdeoppaina. Opastuksia kenialaisoppaat kertoivat 

tekevänsä kolmesta neljään kertaan viikossa eikä töitä varattu etukäteen, vaan oppaat päivystävät 

linnakkeen aukiolla odottaen siellä asiakkaitaan. Opaspalkkio vaihtelee tunnin mittaisesta 

kävelykierroksesta kahdesta kahdeksaan euroa ja pidemmistä opastuksista 8- 25 euroa. Hinnoittelu 

perustuu paitsi opastuksen pituuteen myös siihen, minkämaalaisia asiakkaat ovat, miten hyviä he ovat 

tinkimään, miten asiakkaat pukeutuvat ja miten maksukykyisiltä näyttävät. Tutkimuksessa mukana 

olleet 25 kenialaisopasta olivat 34-50 –vuotiaita miehiä, jotka olivat tehneet oppaan työtä neljästä 

viiteentoista vuotta. He olivat kaikki virallisia oppaita, mutta ilmoittivat oppineensa kertomansa asiat 

ja ammattitaidon itse hankkimistaan lähteistä ja kaipasivat täydennyskoulutusta. (Sarmento 2010, 

s.255, 258.) 

 

Salazarin (2005, s.636–637) tutkimuksessa esitellyt Indonesian oppaat olivat sikäli erityislaatuisessa 

työsuhteessa, että heille oli tarjoutunut tilaisuus tehdä työtä  Traveler´s Bar – yrityksessä, jonka 

toiminta-ajatuksena on tarjota kokoontumispaikka turisteille, Jogjassa asuville ulkomaalaisille ja 

paikallisille. Baarissa tarjotaan paikallisen ja kansainvälisen ruuan lisäksi myös mahdollisuuksia 

osallistua paikallisten kädentaitojen työpajoihin ja kursseille tai lähteä opastetuille retkille joiden 

ansiosta matkailijoilla on mahdollisuus päästä kontaktiin paikallisten kanssa. Baari on 

poikkeuksellinen siitä, että sen omistaa nainen ja lähes kaikki 18 palkatusta työntekijästä on naisia 

kulttuurissa, jossa nainen ei vielä juurikaan tee työtä kodin ulkopuolella tai ainakaan työtä, joka 
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poikkeaa perinteisistä maatalous- ja kotitöistä. Viisi työntekijää, 20- 32 –vuotiasta paikallista naista,  

on koulutettu omistajan toimesta oppaiksi, mutta opastyön lisäksi jokaisella on jokin vastuualue 

baarin työtehtävistä ja ehtiessään he auttavat tarjoilijoina. Oppaat eivät ole virallisia oppaita ja 

tekstissä annettiin ymmärtää, että virallisen oppaan status Indonesiassa tarkoittaa lähinnä sertifikaatin 

ostamista, eikä se ole kaikille taloudellisesti mahdollista. ( Salazar2005, s.636–637.)  

 

Suomi-oppaista arvioidusti vain muutama prosentti elättää itsensä pelkällä opastyöllä ja hekin 

täydentävät paikallisopastyötään matkanjohtaja-toimeksiannoilla. Opastyön ammattimaisemman 

kehittämisen kannalta positiivinen suuntaus on ollut se, että yhä useammalla oppaalla on matkailualan 

koulutus, työkokemusta matkailun muilta sektoreilta ja mahdollisuus yhdistää opastyö johonkin 

muuhun matkailualan työhön. Selvä suuntaus on myös oppaan työn muuttuminen yrittäjämäiseksi ja 

omia yrityksiä perustetaan vastaamaan kansainväliseen tarjontaan; asiakkaita oppaat löytävät 

internetin kautta ympäri maailmaa. Tyypillisin opastus Helsingissä on kolmen tunnin linja-autolla 

ajettava kaupunkikierros, jossa on muutama pysähdys kaupungin tärkeimmillä nähtävyyksillä. 

Opastustarjonta monipuolistuu vuosi vuodelta ja yhä useampi matkailija toivoo henkilökohtaistettua 

opastusta pienryhmissä, vastuullisesti toteutettuna.  Suomessa oppaat noudattavat neuvoteltuja 

palkkiosuosituksia; kolmen tunnin kaupunkikierroksesta Helsinki-opas laskuttaa yrityslaskutuksella 

noin 180 euroa, josta verojen ja sivukulujen jälkeen jää oppaalle käteen noin 80-90 euroa. Pieniin 

yhdyskuntiin kiinnittyneissä matkakohteissa kuten maaseutumatkailukohteissa Suomessa, matkailun 

töitä yhdistetään perinteisten töiden, maatalouden, kalastuksen metsätalouden tai poronhoidon 

rinnalle (Veijola, Hakkarainen & Nousiainen 2013, s.175). 

 

3. Globaali + lokaali  = Glokaali 

 

Matkailu on globaalia; kansainvälinen liikkuvuus on matkailun perusta ja ihmisten kohtaaminen 

tarkoittaa eittämättä myös kulttuurien kohtaamista ja sekoittumistakin. Valtioiden rajoilla ole enää 

suurta merkitystä; yhteistyötä ja yritystoimintaa voidaan tehdä missä ja milloin tahansa, palveluita 

tarjota yli valtiorajojen. Monikansalliset yritykset monistavat palvelukonsepteja ja matkailija voi 

halutessaan ruokailla matkansa aikana saman kansainvälisen ketjun ravintolassa ja käydä ostoksilla 

saman brändin liikkeessä kuin kotonakin. Lomakonseptit ovat samankaltaisia eri puolilla maailmaa; 

Kenian rantalomakohteet esimerkiksi ovat alueen ja toimintamallin osalta samanlaisia kuin Karibian 

matkailukonsepti: matkailijat viettävät suurimman osan ajastaan rannalla ja hotellialueella (Sarmento 

2010, s.249).  
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3.1 Globalisaatio oppaan työssä 

 

Globalisaatio voidaan määritellä Giddensin (1990, Salazarin 2005, s.629 mukaan) mukaan sosio-

kulttuurisesta näkökulmasta prosessiksi, jossa jossakin päin maailmaa tehdyillä tapahtumilla, 

päätöksillä tai aktiviteeteilla on merkityksellisiä vaikutuksia yksilöille tai yhteisöille melko kaukana 

muuallakin maailmassa. Toisin sanoen, sosio-kulttuurisesta näkökulmasta globalisaation vaikutukset 

saavat alkunsa usein paikoista ja paikallisista itsestään, eikä globalisaatio ole jotakin ylhäältä tai 

kaukaa annettua. (Salazar 2005, s.629.) Tässä kirjoituksessa pohditaan tematiikkaa edelleen osana 

oppaan työtä. 

 

Tietotekniikka on mahdollistanut matkailuosaajien verkostoitumisen maailmanlaajuisesti; tiedon 

saanti ja samanhenkisten kollegoiden ja kumppaneiden löytyminen on nyt paljon helpompaa ja tukee 

ammatillista kehittymistä. Matkailijat löytävät Suomi-oppaat verkon välityksellä ja jakavat 

kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. Globalisaation mukanaan tuomia kansainvälisiä ilmiöitä tai 

palvelukonsepteja jotka korvaavat perinteisiä ja paikallisia vastaavia, ei aina katsota hyvällä; 

Helsinki-oppaat kauhistelivat Facebookissa Burger King- ravintolan avaamista kulttuuri-

historiallisesti merkittävän Helsingin rautatieaseman ravintolasaliin ja pettyneitä kommentteja 

kirjoiteltiin myös Starbucks – kahvilasta Alvar Aallon suunnitteleman Akateemisen kirjakaupan 

alakerrassa.  

 

Kuulun itse siihen opasjoukkoon, joka toivoo paikallisen kulttuuriin ja perinteiden säilyvän, mutta 

ymmärrän myös niiden muuttuvan ja uudistuvan. Matkailijoiden toivon ja uskon edelleen arvostavan 

paikallisia erikoisuuksia ja suosittelen aina paikallisomisteisia yrityksiä ja palveluita. Joudun 

kuitenkin opastaessani toisinaan taipumaan asiakkaan toiveisiin; jos asiakas nimenomaan haluaa 

mennä lounaalle Hard Rock Cafe- ravintolaan, en voi väittää, ettei kyseistä ravintolaa löydy 

Helsingistä enkä voi ohjata argentiinalaisen tangon Milongan etsijää Soutustadionin lavatansseihin. 

Voin kertoa paikallisista vaihtoehdoista, mutta en voi sulkea silmiäni globalisaation vaikutuksilta 

enkä liian voimakkaasti ohjata matkailijan valintoja. Oppaiden asiakkaat ovat globalisaation 

edustajia; jokaisessa kohtaamisessa konkretisoituu ihmisen toimiminen oman kulttuurin välittäjänä. 

Yksilöt kuljettavat vaikutteita mukanaan, soveltavat ehkä muualta saatua omassa elämässään ja ovat 

siis mukana globalisaation, tai ehkä sittenkin glokalisaation ketjussa. 

 

 

 



11 
 

3.2  Lokaali opastoiminta 

 

Olen sortunut samaan ajatukseen, josta matkailualan toimijoita ”syytetään” yleiselläkin tasolla; 

kulttuurin ja paikallisuuden ajatellaan olevan jotakin alkukantaista ja staattista, niitä vaalitaan kuin 

särkyvää aarretta eikä haluta myöntää muutoksen olevan väistämätöntä. (Salazar 2005, s.629.) 

Paikallisuutta on myös se, mitä matkailija kohteessa näkee ja kokee. Matkailu edesauttaa monissa 

maissa kulttuurin ja perinteiden säilymistä, sillä se, minkä matkailijat kokevat kiinnostavaksi, alkaa 

kiinnostaa myös paikallisia. Tärkeää on myös huomata, että matkailijoille paikallisuus tarkoittaa 

usein ennakkoon kuviteltua autenttisuutta, eksotiikka ja perinteistä- ellei jopa primitiivistä 

elämäntapaa - paikallisuus on siis paljon muuta kuin tila tai paikka. Oppaiden toivotaan ottavan 

matkailijat mukaan elämäntavan performanssiin; matkailija haluaa hetkeksi mukaan aitouteen, ja 

opas osoittaa ammattimaisuutensa heittäytymällä paikallisen rooliin, olemalla niin paikallinen kuin 

matkailija haluaa, jopa enemmän kuin oikeasti onkaan. Jos rituaali vaatii perinteiseen hattuun 

pukeutumista, mobiili-laitteiden piilottamista tai niiden maataloustöiden tekemistä, jotka oikeasti 

eivät kuulu oppaan omaan elämään, opas tekee sen – ei olemalla oman itsensä edustaja, vaan sen 

paikallisuuden edustaja, josta matkailija unelmoi. (Salazar 2005, s. 637–639.) Matkailijoille 

järjestetään monissa kohteissa paikallista kulttuuriesityksiä tai mahdollisuuksia osallistua perinteisiin 

rituaaleihin; Suomessa matkailija viedään saunaan ja kenialaisoppaat näyttävät matkailijoille arjen 

rutiineja kotiseudullaan (Sarmento 2010, s.259). Indonesiassa matkailijat viedään pyöräretkelle jonka 

aikana poiketaan riisiviljelmälle, riisutaan kengät ja tehdään töitä jalat syvällä mutaisessa pellossa. 

(Salazar 2005, s.640). Mutta on yksi ehto, josta ei mielestäni eettisen toiminnan ja reiluuden nimissä 

saa tinkiä; entisten vähemmistöjen, kuten Suomessa asuvien alkuperäisasukkaiden, saamelaisten, 

perinteitä ja kulttuuria ei sovi muiden esittää, ei edes matkailun performanssina, jollei esittäjä itse ole 

kyseiseen vähemmistöryhmään kuuluva ja performanssin katsotaan olevan perinnettä ja kulttuuria 

kunnioittava. 

 

Paikallisuuteen kuuluu vahvasti myös kieli jota käytetään kohtaamisissa. Indonesian oppaat kertoivat 

mielenkiintoisen anekdootin tähän liittyen; vaikka tutkimuksen oppaat kuuluivat etuoikeutettuun 

vähemmistöön siinä suhteessa, että heillä oli ollut mahdollisuus päästä ammatillisen 

pätevöitymisensä vuoksi matkalle ulkomaille, he harvoin kertoivat siitä matkailijoille. He olettivat 

matkailijoiden arvostavan autenttisuutta jopa siinä määrin, että toivoivat oppaan eläneen vain 

paikallisen kulttuurin vaikutuksessa, ilman ulkomailla olemisen kokemusta. Opastuksilla oppaat 

puhuvat englantia jopa tarkoituksella enemmän murtaen ja paikallisia sanoja lisäillen säilyttääkseen 

aitouden ja erilaisuuden tunnelman. Oppaat eivät yleensä kertoneet osaavansa myös muita kieliä kuin 
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englantia, indonesian kieltä ja omaa javan kieltä (javanese), ja puhuivat tarkoituksella melko 

paljonkin paikallisten kanssa omalla kielellään, jotta matkailijat saivat seurata myös paikallista 

vuorovaikutusta. (Salazar 2005, s. 640.)  

Suomessa olemme tottuneet ajattelemaan toisin; oppaan ammattitaitoon katsotaan kuuluvan 

mahdollisimman hyvä opastettavan kohderyhmän kulttuurin, kielen ja lähtömaan tuntemus ja 

osaaminen. Helsingissä voidaan opastus järjestää lähes kolmellakymmenellä kielellä ja oppaiden 

kielitaito on testattu auktorisoinnin yhteydessä. Oppaat ottavat usein matkailijan lähtömaan talouden, 

kulttuurin, sään tai kielen vertailukohdaksi opastusten aikana ja tekee siis tiettäväksi, että tuntee 

lähtömaan olosuhteet erinomaisesti. Suomen kieltä ja paikallista vuorovaikutusta käytetään osana 

performanssia Suomessakin, onhan outo kielemme listattu myös yhdeksi vetovoimatekijäksi. 

 

Vaikka kaikki matkailijat eivät ehkä halua tavata paikallisia ihmisiä, usein kuitenkin inhimillinen 

kohtaaminen, lähempi kontakti ihmisten kanssa on se muisto, joka pisimpään säilyy mielessä ja josta 

eniten kerrotaan jälkikäteen. Tunne ja kokemus siitä, että matkalla pääsee jakamaan ja osallistumaan 

paikallisten oikeaan elämään, vaikka vain hetkeksi, on useimmille matkailijoille vaikuttavimpia 

elämäyksiä,  ja näissä hetkissä oppaat saavat etuoikeutetusti olla paikalla. (Salazar 2005, s.640.)  

 

3.3. Oppaat ja glokalisaatio 

 

Sekä Sarmento ( 2010 s. 259 että Salazar (2005, s.639) esittelevät glokalisaation oppaan työtä 

esimerkkeinä käyttäen ja mainitsevat opastusten olevan mitä parhain esimerkki kuvaamaan sitä, 

miten globaali ymmärrys erilaisten matkailijoiden toiveista, yleissivistyksen tasosta ja 

kulttuurieroista osataan yhdistää paikallisen, lokaalin tarinan varioimiseen. Vaikka oppaat Jagjassa 

antoivat matkailijoiden elää siinä uskossa, että eivät oikeastaan tiedä ja tunne paljonkaan lähtömaan 

kulttuurista ja oloista, yhdistivät he kuitenkin paikallisuutta siihen tietoon, mitä heillä oli 

asiakkaidensa taustoista. Oppaat variovat opastuksia kohderyhmän mukaan esittelemällä ja 

kertomalla juuri niitä tapoja ja tarinoita, joiden tiesivät olevan erityisen poikkeuksellisia 

matkailijoiden omaan kulttuuriin verrattuna. Indonesiassa oppaat eivät sano ääneen sitä, mitä jossakin 

muualla ehkä korostetusti tarinassa tulee esille, mutta he osaavat toimia oikein, koska tuntevat 

taustalla vaikuttavan kulttuurin. (Salazar 2005, s. 639.) 

 

Kenialaisoppaat muokkaavat myös tarinansa, jopa sen, miten esittelevät kuuluisan Fort Jesus – 

linnoituksen historiaa, kuulijoiden mukaan; he esimerkiksi sanovat ”suojelevansa” länsimaista 

matkailijaa syyllisyyden ja surun tunteilta ja jättävät raaimpia osia historiasta kertomatta ( Sarmento 
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2010 s. 259, 261). Kalastaja-opas tai safariopas Lapissa ei saa antaa sääolosuhteiden synkistää omaa 

tai asiakkaiden tunnelmaa, vaan työnkuvaan kuuluu taito ohjeistaa matkailijat pukeutumaan oikein 

lähtömaa huomioiden sekä taito käsitellä erilaisia asiakkaita huomaavaisesti ja loukkaamatta 

kenenkään ruumiillista minäkuvaan tai reviiriä (Veijola, Hakkarainen & Nousiainen 2013, s.178–

179).  

 

Glokalisaatiossa on sosio-kulttuurisen näkökulman kautta oppaan työtä tarkasteltaessa kyse siitä, että 

autenttinen, perinteinen kulttuuri välitetään matkailijoille sellaisessa muodossa ja sellaisen tarinan 

kautta, jonka uskotaan vastaavan ennakko-odotusta matkailijan oma kulttuuritausta huomioiden; 

onnistunut elämys esimerkiksi suomalaisesta paikallismusiikista voi yhdelle tarkoittaa 

kansanmusiikki-esitystä kun taas toinen kohderyhmä olisi kiitollisempi vaikkapa ex-tempore 

puistokonsertista. Glokalisaatiosta tulee tunnetumpi ilmiö sitä mukaa kuin erikoistuvien ja 

monimuotoisten palveluiden kysyntä kasvaa tai kuluttajat etsivät kokonaan uudenlaista paikallisuutta. 

Glokalisaation voisi sanoa kulkevan käsi kädessä niiden globaalien markkinointi-strategioiden 

kanssa, joissa luotetaan ”monimuotoisuus ja erilaisuus myy”- ajatusmaailmaan. Erityisen hyvin 

tämän suuntainen strategia soveltuu kulttuuri- ja perinnematkailun markkinointiin, jossa korostuu 

autenttisen ja perinteisen kulttuurin kokeminen. Alkuperäisessä merkityksessään glokalisaatiolla 

viitattiin siihen, miten globaaleja tuotteita muokattiin erityisiin tarpeisiin, opastamisessa sitä, miten 

paikalliset perinteet ja tavat esitellään muuttuvilla globaaleille yleisöille. (Salazar 2005, s.631–632.) 

 

Tärkeää on myös muistaa, että kaikki oppaat eivät suinkaan ole syntyperäisiä paikallisia, vaikka 

matkailijat näin yleensä lähtökohtaisesti olettavatkin (Salazar 200s, s.632). Glokalisaation 

ilmentymänä voidaan pitää myös sitä, että paikallista kulttuuria esittelevät matkailijoille 

monikulttuuritaustaiset oppaat, ja heissä itsessään yhdistyy paikallisuus globaaliin. He esittävät 

matkailijoille oman tulkintansa paikallisuudesta, joka voi olla erilainen kuin monta sukupolvea 

paikkakunnalla asuneen suvun jälkeläisen performanssi. Jokainen paikallisuuteen johdattava 

”näytelmä” on erilainen, jokaisen näytöksen vuorosanat omanlaisensa, mutta aina, kun oppaan näytös 

lähtee sydämestä ja hyvästä tahdosta, on se yhtä arvokas ja katsojalleen tärkeä.   
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