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 SuoMat-akatemia on 9 +2 oppilaitoksen muodostama matkailualan 
koulutuksen valtakunnallinen verkosto

 OPH:n rahoitus 08/2015 – 12/2016

 Helmi Liiketalouspisto, Helsinki

 Edupoli, Helsinki, Vantaa ja Porvoo

 Haaga-Perho, Helsinki

 Tavastia, Hämeenlinna

 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami),Kotka
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 Pohjois-Karjalan aikuisopisto (PKKY), Joensuu & Nurmes
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 Lapin matkailuopisto, Kittilä

Lisäksi omarahoituksella: 

 Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), Inari

 Turun aikuiskoulutuskeskus (TUAKK), Turku



 Tuula Sumkin, Opetushallitus

 Hannu Komu, Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry

 Tina Johansson, Suomen Opasliitto

 Nina Lager, Visit Helsinki, Helsingin markkinointi Oy

 Jukka Punamäki, Länsi-Uudenmaan LUMO matkailu oy

 Markku Janhonen, Honkalintu Oy

 Minna Jalonen, Helmi Liiketalousopisto

http://www.oph.fi/
http://www.suoma.fi/Suomeksi
http://www.suomenopasliitto.fi/fi/
http://www.lumomatkailu.com/
http://www.honkalintu.fi/


 Olemme oppineet käyttämään uusia työvälineitä ja sosiaalisen 
median tarjoamia työkaluja yhdessä tehden: 

 Kaikki materiaalit ovat pilvipalvelussa, emme tulosta materiaaleja

 Kaikki deadlinet tulevat Outlook- kalenterikutsuna

 Työkokouksia ollut kasvotusten neljä kertaa

 Skype tai AC-kokouksia 4 kertaa

 Muistiot kaikista palavereista tallennettuina OneDrive-
pilvipalvelussa

 Työnjako ja tilannetarkastukset

 Sisäisessä tiedottamisessa Facebook-ryhmä
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 Blogi: SuoMat-akatemia

 Facebook: SuoMatakatemia

 #suomat_akatemia

Aktiivisesti mukana alan seminaareissa

SUOMA ry:n ja SMAL ry:n syys- ja kevätkokouksissa

 Tulossa: 

 Nettisivut www.matkailuakatemia.fi

 Sisältävät Google-map –sovelluksen

 Markkinointi- ja myyntikanava

https://suomatakatemia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/SuoMatakatemia/?fref=ts
http://www.matkailuakatemia.fi/




 Halusimme kartoittaa matkailualan ammattilaisten kiinnostuksen 
ja tarpeen matkailukoulutuksia kohtaan

 Hankkeen tavoite:

 Matkailualan ammatillisia tutkintoja suorittavat voivat valita 
tutkinnon osia valtakunnallisen verkoston tarjonnasta 
(henkilökohtaistaminen)

 Matkailualan kouluttajat oppivat yhdessä hyödyntämään nykyaikaisia 
viestinnän ja ohjauksen välineitä osana työtään

 Tarjota täydennyskoulutusta ja tutkinnon suorittamisen 
mahdollisuutta valtakunnallisesti

 Lisäksi jatkossa

 Tavoitteenamme on tarjota matkailualan ammatillista koulutusta ja 
lyhyitä täydennyskoulutuksia yhteistyössä niin, että kaikilla halukkailla 
on mahdollisuus osallistua koulutukseen



 Kysely lähetettiin seuraavien kanavien kautta:

 Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry

 Suomen Opasliitto ja paikallisyhdistykset (+ HTO/HAT Facebook)

 Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL

 Oppilaitosverkoston yrityskontakteille

 Kysely tehtiin Webropol-kyselynä ja vastausaika oli 25.4.-
15.5.2016

 Kyselyyn vastasi 163 henkilöä eri puolilta Suomea



 LEARNING BY DOING TUNTUISI AIKUISISTA 
JÄRKEVÄLTÄ. TIETOJEN PIHTAAMINEN PITÄISI LAILLA 
KIELTÄÄ!

 HUUMORIA PITÄISI SAADA MUKAAN PÖNÖTTÄMISEN 
SIJAAN NIIN KOULUTUKSEEN KUIN OPASTUKSEENKIN

 Toivoisin alueellisia yhteistyöverkostoja, joilla voisi 
saada enemmän aikaan

 Kysely on erinomainen, aktivoi pohtimaan omaa 
tilannetta ja tarpeita. Yhteistyö on tärkeää!

Kyselyn tuloksista voit lukea lisää: SuoMat-akatemia

https://wordpress.com/stats/insights/suomatakatemia.wordpress.com


 SuoMat-akatemia on käsitellyt tulokset Skype-palaverissa 
30.5.2016 ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa tapaamisessa 
23.9.2016

 Matkailukoulutukselle on selvästi tarvetta

 Nykyaikainen koulutuksen toteutustapa yhteistyössä valtakunnallista 
verkostoa, verkkoympäristöä ja muita digitaalisia sovelluksia hyväksi 
käyttäen nousee myös esille tarvekartoituksesta

 Verkostoa tulee kyselyn perusteella laajentaa länsirannikolle ( Vaasan 
ja Oulun seutu) ja ruotsinkieliselle koulutukselle on kysyntää

Jatkamme yhteistyössä koulutuksen kehittämistä 





 Teemme hankkeen aikana saatuihin tuloksiin perustuvaa 
raporttia aiheella: ”etäohjauksen ilot ja haasteet” 

 Testaamme tutkinnon suorittajien ”ristiin” ohjausta ja tutkintojen 
tarjoamista

 Testaamme valmistavan koulutuksen valtakunnallisen tarjonnan 
toteutusta sekä oppilaitoksissa kirjoilla oleville tutkinnon 
suorittajille että elinkeinoelämän edustajilla

 Viimeistelemme mallinnuksia ja kuvaamme ne prosesseina

 Sovimme siitä, miten ja millä panoksilla jatkamme alkanutta 
yhteistyötä
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