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TIIVISTELMÄ 
 
Matko-opas on freelancena toimiva opas, joka työskentelee Helsingin kaupungin matkailu- ja 
kongressitoimiston (matko) opastiimissä. Mediaryhmillä tarkoitetaan kansainvälisiä printti- ja 
verkkolehtitoimittajia ja AV-kuvausryhmiä. Esimerkkeinä ovat aikakauslehdet ja matkailuohjelmat. 
Matko-oppaiden ammatillinen osaaminen on tärkeä mediaryhmien työskentelyn onnistumisessa.  
Matko-oppaat välittävät myös persoonallista ja paikallista lisäarvoa kohteen markkinointiin. 
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää matko-oppaiden ammatillista osaamista kansainvälisten 
mediaryhmien vierailujen onnistumisessa. Tutkimuskysymykset ovat: Millaista on matko-oppaiden 
ammatillinen osaaminen mediaryhmien palvelussa? Miten matko-oppaiden ammatillista osaamista 
ja työyhteisöä tulisi kehittää? Matkailun ammattilaisryhmät ja erityisesti mediaryhmien vierailut 
tuovat haasteita matko-oppaiden ammatilliselle osaamiselle, kvalifikaatioille, kompetenssille ja 
ammatti-identiteetille. Taustalla vaikuttavat matkailun kansainväliset muutokset ja median merkitys 
mielikuvamarkkinoinnissa. Matkailulla on merkittävät taloudelliset ja työllistävät vaikutukset. 
 
Tiedonintressi on pragmaattinen. Tutkimusaineiston keruussa käytettiin laadullisia menetelmiä. 
Primääriaineisto hankittiin matko-oppaiden ryhmähaastattelulla ja ammatillisen osaamisen 
havainnoinnilla. Aineistoa hankittiin myös pilottihaastattelujen ja pilottihavainnoinnin avulla. 
Havainnoinnin tukena oli kamera ja työskentelytilanteet valokuvattiin. Valokuvat ovat sisäiseen 
koulutuskäyttöön; muutamia on tässä raportissa havainnollistamassa tutkimustilanteita. Kaikki 
valokuvat ovat tutkimuksen tekijän ottamia. Yhteensä aineistoa karttui seitsemältä matko-oppaalta 
maalis-marraskuussa 2008.  
 
Tutkimuksen tulosten mukaan matko-opas on monialainen ammattilainen. Hänen tehtävänsä on 
muuttuvassa toimintakentässä löytää Helsingin matkailukehitystä tukevat historialliset ja 
trendikkäät kohteet ja tapahtumat mediaryhmiä varten. Uuden työnkuvan myötä matko-oppaan 
ammatti-identiteetti on muutoksessa. Matko-opas on mediaryhmien ja palveluketjujen välinen 
fasilitaattori, ammatillisen työskentelyn mahdollistaja, enemmän kuin perinteinen matkaopas. Työ 
kansainvälisten mediaryhmien kanssa vaatii myös erilaista osaamista ja uudistumista. Osaamisen 
kehittämiskohteita ovat vuorovaikutuksen ja kulttuurisensitiivisyyden sekä eettisen osaamisen 
parantaminen. Työyhteisön kehittämiskohteita ovat matko-oppaiden ammatillisen kasvun ja 
kehityksen turvaaminen sekä työskentelyn ja ammatillisen yhtenäisyyden vakioiminen. 
Mielikuvamarkkinoinnin laajempi ja syvällisempi ymmärtäminen on tähdellistä sekä matko-
oppaille että työyhteisölle. Koulutuksen ja yhteistyön kehittäminen matkailumarkkinoinnin, 
palveluketjujen, yrittäjien ja elokuvatuotannon kanssa mahdollistaisivat synergiaetuja. Mediaopas -
ammattinimike ja uudistettu osaaminen voitaneen sitten vakioida. 
 
Asiasanat: ammatillinen osaaminen, asiakaspalvelun mielikuva, kvalifikaatio, kompetenssi, 
ammatti-identiteetti.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimistolle 

työskentelevien matko-oppaiden ammatillista osaamista kansainvälisten mediaryhmien vierailujen 

onnistumisessa. Tutkimuskysymykset ovat: Millaista on matko-oppaiden ammatillinen osaaminen 

mediaryhmien palvelussa? Miten matko-oppaiden ammatillista osaamista ja työyhteisöä tulisi 

kehittää? Matkailun ammattilaisryhmät ja erityisesti mediaryhmien vierailut tuovat haasteita matko-

oppaiden erilaiselle ammatilliselle osaamiselle, kvalifikaatioille, kompetenssille ja ammatti-

identiteetille. Taustalla vaikuttavat matkailun kansainväliset muutokset ja median merkitys 

mielikuvamarkkinoinnissa.  

 

Mediaryhmillä tarkoitetaan kansainvälisiä printti- ja verkkolehtitoimittajia ja AV-kuvausryhmiä.  

Matko-opas on pääkaupunkiseudulla freelancena työskentelevä ammatillisesti koulutettu 

matkaopas, joka työskentelee Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston tiimissä. Sen 

sisäisesti käytettävä lyhenne on Matko. Matko-opas on valittu opastiimiin hänen saatavuuden, 

kielitaidon ja ammatillisen osaamisen perusteella. Matko-opastiimi on toiminut 2000-luvun alusta ja 

erikoisesti mediaryhmien kanssa muutaman vuoden. Freelancena työskenteleviä matko-oppaita 

tiimissä on 50, joista noin 35 työskentelee aktiivisesti. Mediaryhmät vierailevat Helsingissä 

satunnaisesti eri vuodenaikoina. Matko-oppaiden ammatillinen osaaminen on tärkeä mediaryhmien 

työskentelyn onnistumisessa. Ammattitaitoiset matko-oppaat välittävät persoonallista ja paikallista 

lisäarvoa kohteen markkinointiin, minkä painoarvo tukee merkittävästi muita markkinointikeinoja 

matkailuelinkeinon säilyttämisessä ja lisäämisessä.  

 

Ammatillinen osaaminen on tietojen ja taitojen soveltamista joustavasti ja ennakoivasti käytäntöön. 

Kvalifikaatiot ovat työn ja toimintaympäristön asettamia vaatimuksia, joita määrittävät 

työmarkkinat ja työelämän muutokset. Kompetenssi on työntekijän pätevyys ja ominaisuuksia 

selviytyä työtehtävistä. Kvalifikaatiota ja kompetenssia käytetään usein myös synonyymeina. 

(Antikainen, Rinne & Koski 2003, 144; Ruohotie 2000, 17.) Ammatillinen osaaminen määrittää 

työntekijän ammatti-identiteettiä ja kuvaa sitä, millaisena hän näkee itsensä ammattinsa edustajana 

tekemisen ja käyttäytymisen kautta.(Tuominen & Wihersaari 2004, 117.) Matkaoppaan 

ammattitutkinnon (opetushallitus 2001, 29 – 30) perusteiden mukaan oppaan työ on itsenäistä ja 

vastuullista asiantuntijatyötä, jossa vaaditaan hyvää yleissivistystä.  Opas osaa hyödyntää kohteen 

erityispiirteitä ja vetovoimatekijöitä ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Alan tietolähteiden 
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tunteminen on tärkeää, sillä työtehtävät ja ryhmät vaihtelevat. Opastukset voivat olla eriytyneitä ja 

laaja-alaisia. Oppaan työ edellyttää matkailuelinkeinon ja merkityksen tuntemisen. Kohteiden ja 

palvelujen tuntemus, yhteiskunnallisten asioiden, historian, maantiedon, kielen ja kulttuurin, 

gastronomian ja tapahtumien osaaminen muodostavat ammatillisen osaamisen. Kielitaito ja 

vieraiden kulttuurien tuntemus ovat avaintaitoja. Asiantuntevat oppaat välittävät matkailijoille 

myönteisiä mielikuvia ja kokemuksia kohteesta. Asiakkaat ovat liike- ja lomamatkailijoita. (emt.) 

 

Ammattilaismatkailijoita ei eritellä ammattitutkinnon (emt.) perusteissa. Tutkijan kokemuksen 

mukaan mediaryhmät vaativat matko-oppaalta erilaista ja uudistettua osaamista. Työn vaatimukset 

ovat muuttuneet matkailun ja mediayhteiskunnan muutosten myötä voimakkaasti, turbulenssin 

tavoin. Matko-oppaan osaaminen ei tutkijan esikäsityksen mukaan nykyisin täysin riitä vastaamaan 

kaikkia työn ja työnantajan edellyttämiä vaatimuksia mediaryhmien kanssa. 

 

Ammattilaismatkailijat eli FAM-ryhmät (familiarization) ovat tärkeä kohderyhmä Helsingin 

matkailustrategiassa. FAM tarkoittaa ammattilaismatkailijoiden lyhyitä tutustumismatkoja eri 

kohteisiin. Mediaryhmät ammattilaisasiakkaina ovat suhteellisen uusi ja kasvava ilmiö Helsingissä 

ja Suomessa. Mediaryhmillä on kahdenlaista vaikutusvaltaa: yhtäältä viestintävälineiden 

markkinoinnillista levikkivaltaa ja toisaalta sen mukana tuomat matkailijavirrat ja -tulot.  Matkailu 

ja asiakaspalvelu perustuvat mielikuviin, joten mediaryhmien hallinnan ammatillinen osaaminen on 

tärkeä matko-oppaiden kvalifikaatio. On myös tärkeää, että matkailualan ammattilaiset ymmärtävät 

matkailun muutokset sekä median merkityksen ja vallan mielikuvien markkinoijina. Mediaryhmien 

kanssa työskentelevillä matko-oppailla on vaikutusvaltaa ohjailla mediaryhmiä.  

 

Matko-oppaiden ammatillisen osaamisen selvittäminen Helsingin palvelu- ja mielikuvaketjussa on 

tärkeä, sillä eri tutkijoiden ja tilastojen mukaan matkailuelinkeino luo vaurautta ja sillä on laaja 

yhteiskunnallinen merkitys. Matkailu on houkutteleva ja tavoiteltava elinkeino kansainvälisesti ja 

kansallisesti. Sillä on mittavat taloudelliset, työllistävät ja kohteen imagoon vaikuttavat tekijät. 

(Hemmi & Vuoristo 1993;Vuoristo 1998; MEK 2008). Helsinki on Suomen matkailun veturi ja 

imuri. Matkailijamäärät kasvavat ja matkailijasegmentit laajenevat vuosi vuodelta. 

Tilastokeskuksen (2008) mukaan vuoden 2007 kävijämäärät rikkoivat ennätyksiä: yöpyjien määrä 

yli 2,9 miljoonaa ja päiväkävijöitä yli 10 miljoonaa. Eniten kasvua on Venäjältä, Saksasta, Ruotsista 

ja Japanista. Myös kotimaan matkailun osuus lisääntyi Helsingissä viime vuonna. Helsingin 

matkailuelinkeinon tarkoituksena on säilyttää asemansa ja lisätä myyntiä suosittuna kohteena. 

Kilpailijat sijaitsevat vanhan Itämeren kauppareitin varrella: Tukholma, Kööpenhamina, Tallinna ja 
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Pietari kilpailevat Helsingin ohella mediaryhmien huomiosta.  Helsingin kaupungin matkailu- ja 

kongressitoimistossa työskentelevien markkinointisihteeri Lihrin ja mediavierailujen koordinaattori 

Piipposen (2008) suullisen tiedonannon mukaan ”kilpailu on kuumentunut ja maailma kutistunut 

niin, että Helsinki kilpailee kaupunkikohteiden suosiossa maailman mittakaavassa.”  Yhteenvetona 

voidaan todeta, että mitä kiinnostavampi kohde Helsinki on medialle, sitä kiinnostavampi se on 

matkailijoille, elinkeinoille ja sijoittajille. Mitä parempi on matko-oppaiden ammatillinen 

osaaminen, sitä parempaa markkinointiaineistoa mediaryhmät dokumentoivat.  

 

Pragmaattinen tiedonintressi on pyrkimystä ymmärtää ja selittää asioita. Tutkimuksessa filosofisena 

lähtökohtana olivat pragmatismiin pohjautuvat näkemykset, joiden mukaan ammatillinen 

osaaminen ja kasvu ovat aktiivista prosessien ja lähtökohtien tutkimista. (Dewey 1999). Se liittyy 

tutkimustulosten siirtämiseen käytäntöön ja niiden välittömään hyödyntämiseen matko-oppaiden 

ammatillisen osaamisen, koulutustarpeiden ja työyhteisön kehittämisessä. Tutkimuksen laatijan 

kokemuksen mukaan matkaoppaan ammattitutkinnon (opetushallitus 2001, 29 – 30) nykyiset 

ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit eivät kuitenkaan kata mediaryhmien oppaan 

ammatillista osaamista. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää Erikoisoppaana toimiminen -

tutkinnonosassa, matko-oppaiden koulutuksen sisällön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Erikoisoppaan ammatillisessa osaamisessa keskeistä on osoittaa asiakaslähtöinen palvelu, 

erikoisalan tekninen hallinta, kohdeosaaminen ja järjestelyjen käytännön hoitaminen (emt. 26 – 27). 

Opetushallitus voi hyödyntää tuloksia matkaoppaan tai matkailun erikoisammattitutkinnon 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Matkailun muutokset näkyvät matkailijamäärien, matkailijoiden 

lähtömaiden ja segmenttien kasvuna, mikä on pitkäjänteisen markkinoinnin ja mediaryhmien 

ansiota. Matkaoppaan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset tulisi päivittää vastaamaan 

ajankohtaisia työelämän tarpeita. Työyhteisön kehittäminen freelancen näkökulmasta on myös 

tarpeellista. 

 

Matkaoppaita ammattikuntana on tutkittu Suomessa suhteellisen vähän: kuusi pro gradutyötä, yksi 

lisensiaattityö ja yksi väitöskirja. Heinonen (1987) Vaasan korkeakoulussa, on tutkinut pro 

gradutyössään matkailuoppaan ammattikuvaa Turussa ja Tampereella. Heinonen (1995) Turun 

kauppakorkeakoulussa on lisensiaattityössään tutkinut Suomen auktorisoituja matkailuoppaita. 

Heinonen (2004) Turun kauppakorkeakoulussa on vielä väitöskirjassaan tutkinut matkaoppaiden 

työn siirtymänä ja kompensaation ilmentymänä.  Muut alan tutkimukset ovat pro gradu-

tutkimuksia. Schauman (1988) Svenska Handelshögskolanista on tutkinut hiihto-oppaita 

Finnmatkoilla, Leinonen (2000) Tampereen yliopistosta on tutkinut matkaoppaita kulttuurien 
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viestijöinä, Kauppi (2001) Helsingin yliopistosta on tutkinut mielikuvia Edinburghissa, Lindeberg 

(2005) Åbo Akademista on tutkinut matkaoppaiden käsityksiä välittäjänä Munchenissä ja Lehtonen 

(2005) Joensuun yliopistosta on tutkinut matkaoppaita kulttuurin välittäjinä Teneriffalla.  

 

Kansainvälisellä tasolla matkaoppaiden ammatillista osaamista ja merkitystä asiakastyytyväisyyteen 

on tutkittu Uudessa-Seelannissa Taru Sormusten herrasta -elokuvan kuvauskohteissa vuonna 2008.   

Palvelujen ja opaspalveluiden merkitystä asiakastyytyväisyyteen, mielikuviin vetovoimatekijänä ja 

kohdeuskollisuuteen on tutkittu Meksikossa vuonna 2006. Palvelujen ja palvelun merkitystä 

suurtapahtuman onnistumisen edellytyksenä on tutkittu Ateenassa 2007. Näistä tutkimustuloksista 

on lisää kohdassa 3.3 mielikuvat vetovoimana.  

 

Näiden tutkimusten valossa voidaan todeta, että matkaoppaiden ammatillista osaamista sekä 

osaamisen ja työyhteisön kehittämistä ammattilaisryhmien ja erityisosaamista vaativien 

mediaryhmien näkökulmasta ei ole tutkittu Suomessa. Sen sijaan ulkomailla matkaoppaiden 

osaamisen merkitys mielikuvamarkkinoinnin ja asiakaspalvelun todentajina on tutkittu ja 

tunnustettu. 

 

 

 

2 MATKAILU ON VUOROVAIKUTUSTA JA KAUPANKÄYNTIÄ 

 

 

 

Matkailulla ei ole yhtenäistä määritelmää. Eri tieteenalat määrittelevät matkailun omasta 

näkökulmastaan. Matkailua tutkitaan esimerkiksi kielitieteen, taloustieteen, maantieteen, 

uskontotieteen, käyttäytymistieteen ja liikuntatieteen näkökulmista. Matkailun kattojärjestö, YK:n 

alainen matkailun maailmanjärjestö United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), 

määrittää matkailun matkailijoiden aktiviteetiksi, mikä tapahtuu heidän normaalin elinympäristönsä 

ulkopuolella ja se kestää alle vuoden. Matkan tarkoituksena voi olla vapaa-ajanloma, 

työvelvollisuudet tai muu tarkoitus.  Ammattilaismatkailu lukeutuu työvelvollisuuksiin.  

 

Matkustamisen motiivina on ihmisten luontainen vaihtelunhalu ja virkistävät kokemukset riittävän 

kaukana arkiympäristön ja -rutiinien piiristä vapaaehtoisesti.  Matkailu perustuu ihmisten 

liikkumisen tiettyyn kohteeseen ja siellä viipymisen eri aktiviteettien parissa väliaikaisesti. (Cohen 
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1974, 532 – 533; Smith 1991, 31.) Suomalaiset tutkijat määrittävät matkailun olevan lähtöalueiden 

ja kohdealueiden välistä vuorovaikutusta, joka toteutuu matkailijoiden ja heitä palvelevien yritysten 

ja toimijoiden kanssakäymisestä. He määrittävät matkailijan matkakohteen, matkustusmotiivin tai 

matkan keston mukaan.  Yleisesti matkailijalla tarkoitetaan henkilöä, joka vapaa-aikanaan tai 

ammatillisista syistä matkustaa tilapäisesti kotipaikkakuntansa ulkopuolelle. He voivat olla 

tilapäiskävijöitä, päiväkävijöitä tai liike- ja kokousmatkailijoita. (Hemmi & Vuoristo 1993, 10, 

126.)  

 

Matkailu voidaan myös kiteyttää kasvatustieteen, maantieteen ja taloustieteen kautta inhimilliseksi 

toiminnaksi, teollisuudeksi ja talouselämän generaattoriksi. Matkailu on maailmataloudessa 

merkittävä ja kasvava palveluala, joidenkin tutkijoiden mukaan jopa teollisuuden ala. Matkailun 

kohdemaat ja -paikkakunnat hyötyvät suorista ja välillisistä matkailutuloista, työllisyyden kasvusta, 

kohteen myönteisistä imagovaikutuksista ja kulttuurien suojelemisesta. Matkailulla voi olla myös 

negatiivisia vaikutuksia.  Kohteen matkailupalveluiden ulkomaalaiset omistajat ja sijoittajat vievät 

voitot, jolloin matkailu ei luo tasaisesti vaurautta kohteeseen. Harmaatalous ja veronkierto voivat 

olla lieveilmiöitä. Työvoiman tarve voi olla sesonkiluontoista, alipalkattua tai vierastyövoimaa. 

Mikäli matkailijoiden ja paikallisen väestön elintasoero on suuri, se voi aiheuttaa sosiaalista 

hajoamista. Erityisesti nuoriso voi menettää kiinnostusta perinteisiin elinkeinoihin. Myös 

paikallinen kulttuuri voi kärsiä matkailun vaikutuksista, kun vieraat vaikutteet työntyvät haitallisesti 

kulttuuriin. (Hall & Page 2002, 68 - 70.)  

 

 

2.1 Matkailun muutoksia ja trendejä 

 

 

UNWTO (2008, 1-10) arvioi matkailijamäärien ja matkailutulojen jatkavan voimakasta kasvuaan 

erityisesti kehittyneissä teollisuusmaissa. Matkailusta on tullut tärkeä taloudellinen tekijä maailman 

ja alueellisessa mittakaavassa. Matkailuala tuottaa vuosittain UNWTO:n (emt.) mukaan noin 655 

miljardia euroa, mistä noin puolet suuntautuu Eurooppaan. Matkailualalta muodostuu noin 

kymmenesosa koko maailman bruttokansantuotteesta. Eurooppa on maailman suosituin 

matkailukohde ja -lähtöalue.  Matkailua leimaa tulevina vuosina vapaa-ajanmatkustus ja 

työmatkustus. Lyhyiden lomien, kaukomatkailun, luonto- ja kulttuurimatkailun, matkailukeskusten 

suosion, kierto-, yritysten kannuste- ja kokousmatkailun lisääntyminen on todennäköistä.  Vuoriston 

(1998, 58) mukaan väestön ja yhteiskunnan suuret muutokset vaikuttavat matkailuun. Niitä ovat 
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väestön ikääntyminen ja eliniänodotteen nouseminen, lapsiluvun pieneneminen teollisuusmaissa 

sekä käytettävissä olevien varojen ja vapaa-ajan lisääntyminen. Ihmisten tottumusten, tapojen, 

arvojen ja asenteiden muutokset vaikuttavat kulutustottumuksiin ja heijastuvat laajalti 

matkustuskäyttäytymiseen. Vauhdikkaan matkailuteollisuuden vastapainoksi janotaan 

luonnonhiljaisuutta, aitoutta, puhtautta sekä turvallisuutta ja toimivaa infrastruktuuria. Teknologiset 

muutokset ilmenevät uusien ja nopeampien liikennevälineiden, liikkumismuotojen ja 

virtuaalimatkailun kehityksenä. Näiden tekijöiden vaikutukset ihmisten matkustustarpeeseen 

vaihtelevat. Matkailu on herkkä maailmantalouden ja kansallisille muutoksille, sillä matkailu 

kuuluu ylellisyyshyödykkeisiin. Jos maailman- tai kansantaloudessa tapahtuisi romahdus ja 

ihmisten käyttövarat vähenisivät, matkailun kulutus vähensi ennen perustarvehyödykkeitä.  

 

Matkailun tuomat erilaiset muutokset eivät ole tulleet yllätyksenä tällä vuosituhannella. Matkailun 

pitkän linjan tutkija Poon (1993, 10) oli kaukaa viisas jo viisitoista vuotta sitten. Hän ennakoi 

matkailuelinkeinon kohtaavan teknologian kehityksestä, geopoliittisista rajojen avautumisesta, 

laatu- ja hintatietoisista matkailijoista, globaalista liiketoiminnasta ja luonnonvarojen kestävästä 

käytöstä aiheutuvia kansainvälisiä muutospaineita. Matkailuelinkeino olisi siirtymässä asteittain 

vanhasta turismista kohti uutta matkailua. Ne ovat keskenään tyystin erilaisia arvoiltaan ja 

toimintatavoiltaan. Vanhat ja uudet matkailijatyypit ovat jokseenkin toistensa vastakohtia.  

 

Poonin (emt.) mukaan vanhaa matkailijatyyppiä voidaan luonnehtia seuraavasti: he käyttävät 

matkatoimistopalveluja, ovat turvallisuutta hakevia, yhdenmukaisia ja heillä on halu paeta arjesta 

ilman suurempia kohteen tai palvelujen laatuvaatimuksia. Heidän asenteensa ja arvonsa korostavat 

kaupallisuutta, nautintoja ja vastuutonta kuluttamista. Tekeminen on passiivista ajan viettämistä 

hotellin ja lähialueen tienoilla.  Uudet matkailijat ovat mukautuvia, spontaaneja ja omatoimisia. 

Matkailun motivaatioina ovat uutuuden viehätys ja uteliaisuus sekä matkaketjujen eettisen 

tietoisuuden tavoittaminen ja toteuttaminen. Matkailijoiden asenteet ja mielenkiinnon kohteet 

osoittavat useimmiten vastuullista käyttäytymistä ja paikallisten arvojen kunnioittamista sekä 

paikallisten tuotteiden suosimista.  He ovat aktiivisia kokeilijoita, hakevat seikkailua harrastuksista 

ja paikallisista erikoisuuksista.  He usein käyttävät paikallisia tuotteita ja palveluita kestävän 

matkailun periaatteiden mukaan. Matkailijan rooli on siis muuttunut passiivisesta kuluttajasta 

vuorovaikutteiseksi ja omatahtoiseksi vastuulliseksi toimijaksi.  Palveluketjujen toimijoiden roolit 

ovat siten muuttuneet. Uudet matkailijat ovat myös matkojen tuottajia, sillä he aktiivisesti omilla 

valinnoillaan tuottavat matkan sisällön ja merkityksen. (emt.) 
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Myös Suomen näkökulmasta matkailussa on meneillään rakenteellisia, pitkäaikaisia ja pysyviä 

muutoksia.  Matkailuympäristö ja matkailun maantieteelliset edellytykset viittaavat muutoksiin, 

jotka voivat muuttaa luontoympäristöä ja talouselämän edellytyksiä. Ajankohtaisina esimerkkeinä 

ovat kasvihuoneilmiön vaikutukset matkailun sääntelyyn ja geopoliittiset muutokset Itä-Euroopan 

maiden liittyessä Euroopan Unioniin (EU). Globalisaation tuoma myönteinen kehitys ja kielteinen 

ilmastonmuutos voivat johtaa rajat ylittävään yhteistyöhön matkailun kehittämisessä. 

Parhaimmillaan voi syntyä kansainvälisiä matkailualueita. Niiden kehitystä ja matkailijavirtoja 

voidaan ohjailla alueen toimijoiden yhteistyöhön perustuvalla suunnittelulla ja markkinoinnilla. 

(Vuoristo 1998, 55 – 57.) 

 

Matkailupalvelualan merkitys kansantaloudessa ja työllistäjänä kasvaa Suomessa. Matkailu on 

merkittävä työllisyyden ja hyvinvoinnin tuoja suorien ja kerrannaisvaikutuksien kautta. Perinteisen 

raskaan teollisuustuotannon supistuessa Suomi panostaa yhä enemmän työvoimavaltaiseen 

matkailupalvelualaan. Matkailullisten vahvuuksien säilyminen ja kestävä hyödyntäminen on 

turvattava osana kansallista liiketoimintaa. Suomen vahvuuksia ovat monimuotoinen luonto, 

kulttuuriset piirteet, korkea elintaso ja elämisen laatu poliittisesti ja yhteiskunnallisesti vakaassa 

maassa. (KTM 21/2006, 9-10.) Tilastokeskuksen (2008) ja Helsingin matkailu- ja 

kongressitoimiston kokoamiin matkailijatilastoihin perustuvien arvioiden mukaan Helsingin 

matkailun kasvu on suurinta kaupunkimatkailua Euroopassa. Helsingin vahvuudet ovat paikalliset 

ihmiset ja kulttuuri, saavutettavuus, toimiva infrastruktuuri ja monipuoliset majoitus-, ravitsemus- 

ja ohjelmapalvelut turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä.    

 

Mediaryhmät ovat tärkeitä ammattilaisryhmiä myös matkailun tutkimuksen ja kansalaisvalistuksen 

näkökulmasta. Ammattimaisesti suunnitellut ja toteutetut FAM -ohjelmat voivat edistää matkailun 

myönteisiä vaikutuksia ja lieventää matkailun haitallisia vaikutuksia. Median luomat mielikuvat ja 

merkitykset tukevat kohteiden matkailuelinkeinoa. Ne myös tukevat matkailun myönteistä hallintaa 

ja seurantaa. Mielikuvat ovat omiaan tukemaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK 2007) 

lanseeraamaa markkinoinnillista ja valistuksellista neljän c:n Suomi-kuvaa: creative (luova), cool 

(viileä ja ”cool”), co-operative (yhteistyökykyinen) ja credible (uskottava, luotettava). MEK on 

valtakunnallinen työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on ulkomailta 

Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen ja kehittäminen.  MEK:n toiminta on vuoden 2008 

loppupuolella muutoksen kourissa. Sen vieraidenhoitoyksikön tehtäviä on siirtynyt hoitamaan 

Finnpron VisitFinland -toimistot ulkomaiden kohteissa. Helsingissä toimivan MEK:n 
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kansainvälisten mediaryhmien vieraidenhoitoyksikön toiminnot kilpailutetaan ja ulkoistetaan 

jollekin toimijalle vuodenvaihteessa 2008 -2009. 

 

 

2.2 Suomen ja Helsingin matkailustrategiat 

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), entinen kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM), on Suomen 

matkailun ylin viranomainen 1.1.2008 lähtien. KTM on laatinut Suomen matkailustrategian vuoteen 

2020 ja toimenpideohjelman vuosille 2007 - 2013. Valtakunnallinen matkailustrategia tarvitaan, 

sillä matkailu on merkittävä työllistäjä rakennusteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja 

palvelualoilla. Yritykset ovat lähinnä pieniä ja keskisuuria paikallisia ja alueellisia toimijoita. 

Suomen talous kasvaa matkailun ja kerrannaisvaikutusten kautta. Suomen matkailullisten 

vahvuuksien säilyminen ja kestävä hyödyntäminen turvataan pitkäjänteisen ja systemaattisen 

yhteistyön avulla. (KTM 2006.)Toimenpideohjelman päämäärät ovat:   

 

1. Yhtenäisillä Suomi-mielikuvilla saadaan vahvempi maakuva. 

2. Palveluketjun katkeamattomuudella saadaan tyytyväisempiä asiakkaita. 

3. Sujuva saavutettavuus on matkailun kehittymisen elinehto. 

4. Koulutuksella ja tutkimuksella saadaan vahvempi ammattitaito ja osaava työvoima. 

5. Infrastruktuuria kehittämällä saadaan lisää toimivuutta ja kilpailukykyä. 

6. Matkailuelinkeinon säädösympäristöä kehittämällä saadaan kannattavampi yritystoiminta. 

7. Matkailutoimijoiden työnjakoa selkeyttämällä ja verkostoitumalla lisätään tehokkuutta 

palvelujen kehittämiseen. 

8. Rahoitusta strategian mukaisesti kohdentamalla tavoitellaan kestävää kasvua. 

 

Suomen valtakunnallinen matkailustrategia on laadittu maantieteen, yhteiskuntatieteen ja 

kasvatustieteen näkökulmista. Matkailustrategiassa korostetaan monipuolisia rakenteellisia 

vetovoimatekijöitä ja tavoitteita, mitkä ovat menestyvän kansallisen matkailuelinelinkeinon 

peruspilarit. Tämän tutkimuksen laatijan kokemuksen perusteella kasvatustieteen näkökulman 
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painottaminen on tärkeää. Koulutuksen avulla tavoitellaan ammattitaitoista työvoimaa ja 

inhimillistä pääomaa vastaamaan matkailualan kasvuun ja erilaisten asiakkaiden palveluun. 

Koulutuksen työelämälähtöisyys, osaamisvaatimusten päivittäminen ja kulttuurien tuntemus ovat 

matkailun menetystekijöitä. Ammattieettinen osaaminen on tärkeä kivijalka kaikessa toiminnassa, 

joten sen merkitystä voitaneen korostaa tulevissa selonteoissa. Mielikuvien ja asiakaspalvelun 

merkitystä voidaan tarkastella fyysisten rakenteiden ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun 

näkökulmista. Mielikuvat tavoitetaan vahvalla ammatillisella osaamisella koko palveluketjussa.   

 

Helsingin matkailustrategia on määritelty vuosille 2009 – 2012. Helsingin seutu on Suomen 

matkailun tärkein keskus ja portti muuhun Suomeen. Helsingin kaupungin matkailu- ja 

kongressitoimisto koordinoi seudun matkailun markkinointia ja kehittämistä 100 kilometrin 

säteellä. Matkailu on vahva kasvun ja työllistävä ala.  Helsingin seudun matkailuelinkeinolla on 

seitsemän päämäärää, joihin tärkeimmät alan toimijat yhteisesti pyrkivät. (Helsingin kaupungin 

matkailu- ja kongressitoimisto 2008.) 

 

1. Helsinki on Suomen tärkein ympärivuotinen matkakohde ja yksi vetovoimaisimmista 

kaupunkikohteista Euroopan matkailumarkkinoilla. 

2. Helsingin seudun matkailua kehitetään ja markkinoidaan kokonaisvaltaisen suunnitelman 

mukaan. 

3. Helsingillä on vahva matkailubrändi: omaleimainen idän ja lännen kohtauspaikka, 

arkkitehtuuri ja design, kulttuuri ja tapahtumat, merellisyys ja luonto, osaava, innovatiivinen 

ja kompakti, inhimillinen, ystävällinen ja luotettava. 

4. Helsinki on kansainvälisesti tunnettu tapahtumistaan. 

5. Helsinkiin on erinomaiset yhteydet. 

6. Matkailijapalvelut ovat korkeatasoisia, vastaavat asiakkaiden tarpeita ja ovat helposti 

saatavilla. 

 

Näyttää siltä, että Helsingin matkailustrategiassa painotetaan maantieteen ja yhteiskuntatieteen 

näkökulmia. Se korostaa monipuolisia rakenteellisia vetovoimatekijöitä ja tavoitteita, mitkä ovat 

menestyvän matkailuelinelinkeinon peruspilarit. Historian näkökulma sisältyy Helsinki-brändiin, 

mikä on merkittävä tukijalka matkailustrategiassa ja vetovoimatekijöiden tuotteistamisessa. Sen 
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merkitys korostunee Suomen sodan 1808 – 1809 tapahtumien ja merkkivuosien vuoksi, jolloin idän 

ja lännen historiallinen ja nykyinen kohtauspaikka konkretisoituvat. Helsingin matkailustrategiassa 

kasvatustieteen näkökulmaa voisi laajentaa koulutuksesta sen tavoiteltaviin tuloksiin, kestävään 

ammattieettiseen ja hyvään ammatilliseen palveluosaamiseen. Koulutusrakenteet ja -verkostot ovat 

jo olemassa, sillä työelämälähtöisyyttä pidetään tärkeänä. Brändi on määritelty monipuolisesti 

rakenteiden ja palvelujen kautta, mikä on matko-oppaiden työskentelyn ohjenuora. 

Matkailijapalvelut käsittävät fyysisten matkailupalvelujen kirjon ja saatavuuden perinteisiä kanavia 

ja internetväyliä pitkin. Matkailun palvelutyöntekijöiden ammatillinen osaaminen on merkittävä 

menestyksen voimavara mielikuva-alalla. Palvelujen laatua ja saatavuutta voitaisiin korostaa laaja-

alaisen ja ajantasaisen ammatillisen osaamisen näkökulmasta. Japani, Kiina, Etelä-Korea ja Intia 

ovat kasvava matkailun markkina-alue suorien lentoreittien ja kasvavan matkailijapotentiaalin 

ansiosta. Erityisesti näille palvelukulttuureista tuleville matkailijoille asiakaspalvelun ja kulttuurien 

osaamisen korostaminen olisivat tärkeä menestystekijä. Yhtenä Helsingin matkailustrategian 

päämääränä voidaan ajatella olevan: Helsingissä on vahva ammatillinen ja kulttuurisensitiivinen 

osaaminen.  

  

Helsingin matkailustrategiassa voitaneen painottaa myös ammattilaismatkailijoiden ja 

mediaryhmien palvelun tärkeyttä: Helsingissä on vahva ammatillinen mediaryhmien 

palveluosaaminen. Lihrin ja Piipposen (2008) suullisen tiedonannon mukaan FAM on vakiintunut 

käsite ammattislangina myös Suomessa. FAM-ryhmät tulevat Helsinkiin havainnoimaan kohteen 

vierailtavuutta ja sopivuutta omille intressiryhmilleen. He dokumentoivat matkailullisesti 

vetovoimaisia erityispiirteitä keskimäärin parin kolmen päivän viipymällä.  Helsingin kaupungin 

matkailu- ja kongressitoimisto organisoi mediaryhmien vierailuja. Osa mediasta, piilomedia, tulee 

Helsinkiin Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston tai muun matkailutoimijan 

tietämättä. FAM-etiketti vaatii ammattilaismatkailijoilta asiallista valmistautumista ja 

ammattimaista työskentelyä kohteessa. Lisäksi kohteet odottavat saavansa dokumentoinnin tulokset 

nähtäväkseen, olipa kyseessä lehtiartikkeli, televisioon tai internetiin tuotettu matkailuohjelma. 

Kohteiden taka-ajatuksena on mielikuvamarkkinoinnin avulla myynnin lisääminen ja menekin 

edistäminen. Mediaryhmät ovat korvaamattoman tärkeitä Helsingin imagon vahvistamisessa, 

tunnettuuden lisäämisessä ja matkailuvirtojen ja -tulojen kasvattamisessa. (emt.) 

 

Piipposen suullisen tiedonannon (2009) mukaan FAM -ryhmien määrä on ollut myönteinen 2000 -

luvulla. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston palvelemia mediaryhmiä on vieraillut 

noin 90 - 110 vuosittain. Mediaryhmien joukossa on enimmäkseen printtimediaa, joiden osuus on 
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kaksi kolmesta. Kuvausryhmien määrä on kasvussa, mitä lienevät osaltaan siivittäneet isot 

kansainväliset tapahtumat Suomessa ja Helsingissä. Mediaryhmiä on tullut Helsinkiin ja muualle 

Suomeen myös MEK:n ja ulkoasiainministeriön (UM) kautta. Esimerkiksi EU:n 

puheenjohtajuuskaudet ja muut kansainväliset konferenssit, MM-yleisurheilukisat ja Euroviisujen 

isännöinti herättivät kansainvälisen median mielenkiinnon.  Helsingin erityispiirteet ja brändin 

mukainen Helsinki kiinnostavat yhä enemmän kansainvälisiä mediaryhmiä. 

 

 

 

3 MEDIA LUO VÄRITETTYJÄ MIELIKUVIA   

 

 

 

Useiden tutkijoiden mukaan elämme yhä enemmän mielikuvayhteiskunnassa. Tutkijat käyttävät 

usein mielikuva- ja imago-käsitteitä synonyymeinä. Karvosen (1999, 17 -19) mukaan 

mielikuvayhteiskunta viittaa siihen, että materiaalisen ja fyysisen todellisuuden rinnalla on 

ideaalinen eli immateriaalinen vaikuttava todellisuus. Tuotteita ja palveluita esitetään ja 

markkinoidaan erilaisten mielikuvilla välitettyjen ja väritettyjen myyntipuheiden avulla. 

Menetelmien taustalla ovat markkinoinnin keinot, välineet ja väylät.  Useimmat meistä ovat 

vuorollaan tietoisesti tai tiedostamattaan jonkin asian markkinoijana tai markkinoilla olevien 

tuotteiden ja palveluiden kuluttajina. Onnistuneeseen toimintaan tarvitaan mielikuvilla 

markkinoinnin taitoja. Mielikuvat ymmärretään usein ulkoisen todellisuuden representaatioksi. 

Toisin sanoen mielikuvat eivät olisikaan totta, vaan mielen kuvia todellisuudesta tai todellisuuden 

malleja.  

 

Myös Herkmaniin (2001, 18 -21) viitaten käsityksemme maailmasta ovat median välittämiä. Tapa 

hahmottaa maailmaa välittyy pitkälti median kautta, sillä media muotoilee ymmärrystämme ja 

näkökulmiamme. Ensinnäkin media tuottaa informaatiota ja toiseksi se tuottaa fantasioita, unelmia 

ja mielihyvää viihteen keinoin. Kolmanneksi media on paikallinen ja kansainvälinen 

yhteisöllisyyden kokemisen tila fyysisesti tai virtuaalisesti. Yhteisöllisyyden kokemus on median 

ansiosta riippumaton ajasta ja paikasta. Ylikansallinen mediakulttuuri yhtenäistää globaalia 

merkitystodellisuutta. Voidaan sanoa, että media ja mielikuvamarkkinointi ovat yhä 

voimakkaammin elämän eri alueilla. Herkmanin (emt.) mukaan elämä on mediakylläinen ja 
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medioitunut. Niillä tarkoitetaan mediateknologioiden ja mediaesitysten lisääntymistä, mistä johtuen 

todellisuuden hahmottaminen muuttuu mediakeskeiseksi ja -lähtöiseksi.  

 

Mielikuviin liittyvät läheisesti imago ja maine, joita voidaan pitää kulttuurisena ja sosiaalisena 

todellisuutena. Ne liittyvät aina ihmisten kulttuuriseen ympäristöön.  Aineettomat hyödykkeet 

imago ja maine voivat olla vaikutuksiltaan aivan yhtä todellisia kuin fyysinen todellisuus. Ne 

kuvaavat myös viestintää, viestien ymmärtämistä ja viestien yhteiskunnallista kierrätystä. 

Mielikuvat toimivat myös arkitodellisuuden yksinkertaistajina vaikeasti hahmotettavassa ja 

monimutkaisessa maailmassa. Medialla on yhä keskeisempi rooli postmodernissa 

mielikuvayhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Median, ja erityisesti television, sanotaan 

olevan yhä enemmän elämäntyylien kuin informaation välittäjä. Modernin talouden järjestelmä on 

yksi tärkeimpiä viestinnän pohdinnan kehyksistä. Viestimet kytkeytyvät eri tavoin tavaroiden ja 

kulutuksen järjestelmään. Näiden kytkentöjen voidaan katsoa osaltaan määrittävän median 

tuottamia sisältöjä. Viestintää ja modernia taloutta tarkasteltaessa on hyvä korostaa, että viestintä 

itsessään on liiketoimintaa. Mielikuvien ja imagojen rakentamista on kritisoitu niiden luomien 

epärealististen tai yliampuvien puolilupausten vuoksi. Nykyään on oleellista hallita medialukutaito: 

eri-ikäisten kuluttajien olisi hyödyllistä pystyä analysoimaan faktan ja fiktion osuus median 

välittämistä viesteistä ja mielikuvista. (Karvonen 1999, 83 -84.) 

 

Media ei ole irrallinen ilmiö yhteiskunnassa. Mediakenttä ja markkinointi ovat nykyään ympärillä 

vaikuttavien muutoksen kourissa. Muutoksien taustalla ovat maailmanlaajuiset poliittiset, 

taloudelliset, teknologiset, sosiaaliset ja ekologiset ilmiöt, jotka koskettavat meitä laajalti. 

Maailmanlaajuisten muutosten rinnalla on kolme ainakin länsimaissa vaikuttavaa median ja 

markkinoinnin kehityssuuntaa. Muutoksien taustalla ovat digitaalisuus ja vuorovaikutteisuus, 

mediakentän pirstaloituminen ja kuluttajakäyttäytymisen muutos globaalisti. Suurimpia muutoksien 

aiheuttamia haasteita ovat tietotekniikan tehokas hyödyntäminen, haittaohjelmien torjuminen ja 

medianäkyvyyden tavoittelu ja merkitys liiketoimissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Voidaan 

todeta, että media- ja informaatioympäristö on entistä laajempi ja aggressiivisempi. (Salmenkivi & 

Nyman 2007, 60 -61.)  

 

Matko-oppaiden on hyvä ymmärtää median taustalla vaikuttavat tuotannolliset, tekniset ja 

taloudelliset pelisäännöt ja se, että matkailu on vahvasti mielikuviin perustuva elinkeino. Media 

käyttää mielikuviin perustuvia keinoja matkailukohteiden markkinoinnissa. Yleisöjen kosiskelu 

perustuu useimmiten visuaalisiin tehokeinoihin. Media ja matkailu toimivat kaupallisin perustein ja 
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tukevat toisiaan. Helsingissä vierailevien mediaryhmien tarkoituksena on dokumentoida ja tuottaa 

myyvän hyviä ohjelmia ja julkaisuja. Suomi- ja Helsinki-kuvan kirkastamisen tavoitteena on 

matkailun ja sen taloudellisten ja työllistävien kerrannaisvaikutusten lisääminen. Matkailualan 

työntekijöiden ammatillisen osaamisen päivittäminen ja uusiminen vastaamaan haluttua 

kohdeimagoa ja palvelutarpeita ovat tärkeitä kohteen menestystekijöitä. Ammatillinen osaaminen 

on mielikuvatuotteiden konkreettinen ilmentymä ja asiakkaiden mielikuvien todentuma. 

Teknologian sovellutukset ovat hyvä renki positiivisten mielikuvien luomisessa. Matko-oppaat ovat 

kuitenkin avainasemassa vuorovaikutteisessa mediaryhmien ja palveluketjujen asiakaspalvelussa.  

 

Median välittämien mielikuvien vaikutus lienee suurin siellä, missä Suomen ja Helsingin tunnettuus 

on vähäinen. Erityisesti kaukokohteista saapuvien mediaryhmien mielikuvien ja dokumentoidun 

aineiston merkitys on huomioitava tästä näkökulmasta osana matko-oppaan työtä. Toisaalta 

naapurimaiden mielikuvat Suomesta ja Helsingistä ovat jo ennestään hyvät. Niistä tulevien 

mediaryhmien Suomesta ja Helsingistä olevien mielikuvien uudistaminen ja päivittäminen fiksuna 

trendi- ja tapahtumakohteena on haaste matko-oppaille.  

 

 

3.1 Mielikuvien muodostuminen 

 

 

Viestintätutkimuksen teorioiden mukaan mallit ja kuvat ovat ymmärryksen rakenteita, joiden avulla 

havainnoimme maailmaa. Mallit ja mielikuvat ohjaavat toimintaamme ja ne vaikuttavat siihen 

millainen todellisuudestamme muodostuu. Ajattelumme mallit ja mielikuvat ohjaavat myös tulevaa 

toimintaamme ja siten tulevaisuuttamme joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. Sisäistämämme 

mielikuvat vaikuttavat siihen, miten suhteudumme ympäröivään todellisuuteen, toisiin ihmisiin, 

asioihin ja tuotteisiin. Luomamme mielikuvat ratkaisevat millaisia asioita hyväksymme, ja millä 

perusteella teemme valintoja ja päätöksiä. Karvonen korostaa median ja mielikuvien taloudellista 

näkökulmaa: joukkoviestinnän ja median avulla saatu julkisuus ja tunnettuus muuttuvat rahassa 

mitattaviksi markkinaosuuksiksi olipa sitten kyse tavaroista tai palveluista. (Karvonen 1999, 23 – 

24.) 

 

Karvonen (1999, 118 - 123) kiteyttää mielikuvien kehittämisen vaiheet neliportaiseen malliin. 

Ensimmäinen vaihe on kohteen tai kohderyhmän nykytila-analyysi sekä ympäristön kuunteleminen 

ja havainnointi. Tarkoituksena on selvittää, millainen kuva muilla ihmisillä kohteesta todella on, 
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nykyimagon hyvät ja huonot puolet, kilpailijoidemme imago ja koko toiminta-alan mielikuva. Mitä 

asioita sidosryhmät ja toimijat arvostavat, on myös oleellinen tieto. Tärkeintä on olla avoin ja 

rehellinen kohteen nykytilan ominaisuuksille. Se avaa tien muutokselle haluttuun suuntaan. Tämän 

vaiheen voi suorittaa omin korvin ja silmin arkihavainnoinnin keinoin tai sitten tieteellisin 

tutkimusmenetelmin riippuen kohteen koosta ja tutkimuksen resursseista.  

 

Toisena vaiheena on kohteelle halutun ihannemielikuvan asettaminen, aikataulun ja resurssien 

määrittely. Tarkoituksena on selvittää miten kohteesta oleva reaalinen kuva eroa ihannekuvasta ja 

millaisen kuvan haluamme luoda ja millainen kuva ihmisillä pitäisi olla kohteesta. Mitkä ovat 

meidän vahvuutemme ja mitä pitäisi kehittää, ovat yksinkertaiset tavoitteet pyrkiä haluttuun 

mielikuvaan. Kun tavoite on asetettu, mielikuvan muokkaustoiminnasta tulee määrätietoista ja 

tehokasta. Tavoitekuva muuttuu ajan kanssa eläväksi käytännöksi ja toimintakulttuuriksi. Kun 

kohteella, ammattikunnalla tai yhteisöllä on selkeä kuva omasta tehtävästään ja toiminta-

ajatuksestaan se heijastuu myös ulospäin. Näin ihmisten on helppo kiinnittyä ja sitoutua 

tavoitekuvaan ja myönteisiä tuloksia voidaan odotella. (emt.) 

 

Kolmantena vaiheena on mielikuvan saavuttamisen toimenpiteiden valinta ja toteutus. 

Tarkoituksena on kohteen, ammattikunnan tai yhteisön toimintatapojen ja yhteisökulttuurin 

kehittäminen, vahvuuksien kehittäminen ja heikkouksien rakentava vahvistaminen. Tämän vaiheen 

onnistumisen kulmakivi on ihmisten välinen kommunikaatio ja vuorovaikutus. Viestintäkeinot ja -

välineet on harkittava kohderyhmän mukaan, oli se sitten kaupungin mielikuvan muokkaus tai 

ammattikunnan statuksen kirkastaminen. Viimeisenä vaiheena on mielikuvien ylläpitäminen, mikä 

on jatkuva prosessi. Mielikuvaa pitää uusintaa ja kaikkien kohteen ihmisten pitää lunastaa yhteiseen 

päämäärään tähtäävät lupaukset.  (emt.) 

 

Heleniuksen (2008, 61- 68) väitöstutkimuksen aiheena on kaupunki symbolitaloudessa ja merkkien 

vaikutus mielikuviin tulevaisuuden kaupungista: miten mielikuva kaupunkiympäristöstä 

muodostuu. Tutkimuksen tuloksena on kaupunkimielikuvan muodostumiseen vaikuttavien 

tekijöiden tunnistaminen. Ihmiset havaitsevat, tulkitsevat ja ymmärtävät kaupunkiympäristössä 

sijaitsevia merkkejä yksilöllisten ja kulttuuristen silmälasien läpi. Yksilöllisiä tekijöitä ovat 

intressit, emootiot, rationaaliset toiminnot sekä elämäntilanne, kokemukset ja historia. Yksilö ei ole 

vapaa kulttuurisista, sosiaalisista, ammatillisista tai muista sidoksistaan, vaan myös ne vaikuttavat 

tapoihin ymmärtää havaitsemaansa ja kokemaansa. Saatuja tuloksia voidaan vapaasti hyödyntää 

kaupunki- ja imagomarkkinoinnissa. (emt.) 
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Helenius (emt.) on kehittänyt tutkimuksessaan mallin, mielikuvien hierarkkisen kehän, jossa hän 

kuvaa mielikuvia muodostavien tekijöiden suhdetta toisiinsa. Kehä pyrkii valottamaan sitä, miten 

nyt -hetken kaupungin havainnointi vaikuttaa tulevaisuuden mielikuvien muodostumiseen.  Mallia 

voidaan yleistää ja soveltaa myös muuhun mielikuvatuotantoon. Kehän osat ovat ylhäältä alaspäin 

hierarkkisesti seuraavat:  

• ihmisen elämismaailma 

• mielikuvavarasto 

• intressit ja mielenkiinnon kohteet 

• havainnot 

• merkit 

• tulkinnat 

• merkitykset 

• mielikuvat.  

 

Elämismaailma on ihmisen todellinen konteksti ja arkipäiväinen luonteva elinympäristö, mikä on 

mielikuvien muodostumisen lähtökohta. Mielikuvavarasto muodostuu ihmisen teoista, 

kokemuksista, havainnoista ja aistimuksista. Tässä prosessissa assosiointi, asioiden tunnistaminen 

ja yhdistäminen mielleyhtymiin vaikuttavat myös hänen intresseihin ja mielihaluihin. Ihminen 

tarkastelee kohdetta intressiensä mukaan ja arvioi mitkä merkit ja vaikutelmat vahvistavat omia 

tavoitteita, päämääriä, kuvitelmia ja unelmia. Havainnointiin vaikuttavat ihmisen emootiot, tunteet, 

kokemukset ja rationaalisuus. Niiden tulkinnan ja merkityksen liittämisen kautta kohteesta tai 

asiasta syntyy tietynlainen yksilölähtöinen mielikuva. Se voi olla uusi, muuttunut tai aikaisempaa 

mielikuvaa vahvistava. Mielikuvien kehä on toiminnallinen jatkuva prosessi. Mielikuvat siirtyvät 

mielikuvavarastoon, mikä vaikuttaa havainnointiin ja tulkintoihin. Mielikuvavaraston sisältö ja 

assosiaatiot puolestaan vaikuttavat intresseihin ja niin edelleen. Tutkimuksessa tähdennetään, että 

mielikuvakehä voidaan rakentaa tai yrittää purkaa tietoisesti. (Helenius 2008, 75 -76.) 

 

Hiljattain on valmistunut toinenkin väitöskirja, jossa tutkittiin kohteen mielikuvien ja identiteetin 

merkitystä ja vaikutusta. Tutkimuksessa asiaa tarkastellaan alueellisesta näkökulmasta 

maantieteilijän silmälasein. Zimmerbauer (2008, 62 - 65) toteaa, että alueellinen identiteetti ja 

imago ovat tärkeitä alueellisia kehittämisen voimavaroja ja välineitä. Päättäjät eivät ole vielä täysin 

havahtuneet tähän, sillä identiteetin ja imagon tavoitteellinen rakentaminen voi viedä useita vuosia. 
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Vaikutukset ovat pitkäjänteisiä ja vaikeasti mitattavia. Tutkimuksen mukaan imagon ja identiteetin 

tietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen kannattavat, sillä ne tuovat alueelle kilpailukykyä, 

myönteistä kehitystä ja houkuttelevuutta matkailijoille ja sijoittajille. Kansallinen ja alueellinen 

yhteiskunnallinen merkitys hyödyttää alueen toimijoita kansainvälisillä markkinoilla globaalissa 

kilpailussa. Tutkimuksen mukaan alueellinen identiteetti ja imago muuttuvat myös itsestään. On 

tärkeä huomata, että niihin voidaan vaikuttaa. Muutoksen taustalla ovat usein alueen taloudelliset ja 

hallinnolliset tekijät. Eri alueilla on omanlaisiaan intressejä, mitkä vaikuttavat muutoksen suuntaan 

ja vauhtiin. Zimmerbauerin (emt.) mukaan tärkeintä on päättäjien ja toimijoiden tietoisuus siitä, että 

nykytutkimuksien valossa alue voi vaikuttaa omaan vetovoimaansa ja siihen on myös teoreettisia 

työkaluja.   

 

Myönteisen Helsinki-kuvan rakentamiseen voidaan soveltaa edellä mainittuja Karvosen mallia, 

Heleniuksen mielikuvien kehämallia ja Zimmermanin rohkaisevia kohdeimagotuloksia. Mielikuvat, 

imago ja identiteetti vahvistavat haluttua Helsinki-kuvaa. Helsingin ja matko-oppaiden imagoa 

voidaan kehittää näiden ohjeiden avulla. Tärkeintä on yhteinen strategia. Kaikkien toimijoiden 

pitkäjänteinen sitoutuminen tavoitteisiin ja mielikuvan mukainen toiminta ja käytös ketjussa 

edellyttävät vahvaa ammatillista osaamista. Kollektiivinen onnistumisen kokemus, palautteen 

kerääminen ja käsittely on tärkeä. Matkailuelinkeinon tulevaisuudenkuvat, mahdollisuuksien 

korostaminen ja kollektiivinen hyötyminen voivat toimia itsensä toteuttavina ennustuksina. 

Mielikuvamarkkinoinnin avulla kohde voi panostaa harkittuihin kauaskantoisiin investointeihin ja 

kohderyhmiin. Elinympäristön parantaminen matkailuelinkeinoa varten parantaa myös paikallisten 

asukkaiden asuinympäristöä. Helsinkiläisten mielikuvavarastot pitää täyttää myönteisillä 

mielikuvilla esimerkiksi matkailusta saatujen helposti ymmärrettävien taloudellisten ja työllistävien 

tunnuslukujen keinoin.  

 

Matko-oppaiden ammatillinen osaaminen korostuu Helsinki-mielikuvien tavoitteellisessa 

rakentamisessa ja toteutuksessa sekä mediaryhmille että paikallisille. Hyvä asiakaspalvelu ja 

myönteiset kokemukset matkailijoista auttavat halutun Helsinki-mielikuvavaraston täyttämisessä. 

Matko-oppailla on nyt haastetta tuoda laaja-alainen ammattitaitonsa esille ja auttaa positiivisen 

mielikuvavaraston rakentamista yhdessä kaupunginjohdon kanssa. Mielikuvat, imago ja identiteetti 

ovat kokonaisvaltainen paketti. Kaikkien paketin osien on tuettava samaa ajatusta ja päämäärää. 

Kaikki välittävät tahollaan samaa viestiä omista ammatillisista lähtökohdistaan. Ristiriitaiset eri 

toimijoiden viestit hämmentävät paikallisia ja matkailijoita, ja tuloksena voi olla kielteinen 
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mielikuvavarasto. Kun rakenteellisiin tavoitekuviin lisätään inhimillinen pääoma ja ammatillisen 

osaamisen vaikutus, ne viestivät kohteesta haluttua kokonaisvaltaista imagoa. 

 

 

3.2  Mielikuvat matkailun asiakaspalvelussa 

 

 

On tarpeellista tarkastella, miten asiakkaan mielikuva palvelusta ja palveluista vaikuttaa 

kokonaisuuden onnistumiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Matko-oppaiden ydinosaaminen perustuu 

asiakaspalveluun ja kulttuurisensitiiviseen vuorovaikutukseen mediaryhmien ja toimijoiden kanssa.  

 

Matko-oppaan asiakaspalvelun ammatillista osaamista ja onnistumista voidaan soveltaa Grönroosin 

(2001, 81 - 83) asiakaspalvelun erityispiirteisiin. Ensinnäkin palveluiden ja niiden kulutuksen 

luonne poikkeavat konkreettisista tarvikkeista. Palvelut ovat aineettomia ja laadultaan 

heterogeenisia. Palvelun omistajuus ei siirry siitä maksaneelle asiakkaalle. Palvelut tuotetaan ja 

kulutetaan yleensä samanaikaisesti, eikä palveluja voi varastoida ja avata uudelleen. Palvelut ovat 

prosesseja, jotka koostuvat asiakaspalvelun työntekijöiden toiminnoista ja toimintojen ketjuista.  

Suurin osa prosesseista on asiakkaille näkymätöntä. Asiakas havaitsee useimmiten vain prosessin 

palveluketjun näkyvän osan, henkilökohtaisen palvelun. Palvelutapahtuma on aina ainutkertainen 

kokemus asiakkaan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa. Asiakas osallistuu palvelun 

tuotantoprosessiin jossain määrin, sillä palvelutapahtuma on aina vähintään kahden kauppa. 

 

Asiakaspalvelun onnistumisen ja laadun mittaamiseen on laadittu kriteeristöjä. Grönroos (2001, 123 

– 124) on koonnut hyväksi koetun asiakaspalvelun seitsemän kriteeriä, jotka muodostuvat 

tutkimustuloksista ja teoreettisista pohdinnoista. Työntekijällä tarkoitetaan tässä yhteydessä 

matkailun asiakaspalvelun ammattilaista, esimerkiksi matko-opasta. Tärkein kriteeri on työntekijän 

ammattimaisuus ja ammatillinen osaaminen. Asiakkaalla eli mediaryhmällä on luottamus siihen, 

että palveluntarjoajalla on riittävät inhimilliset ja fyysiset resurssit toteuttaa hänen palveluodotukset 

ja mielikuvat. Toisena ovat työntekijän asenteet ja käyttäytyminen asiakaspalvelussa. Asiakkaat 

tuntevat olevansa arvostettuja, kun heidän tarpeensa huomioidaan ja toiveensa täytetään 

ystävällisesti ja ripeästi. Kolmantena on työntekijän helppo lähestyttävyys, joustavat työtavat ja 

tilanneherkkyys. Asiakas tuntee, että kohde ja asiakaspalvelun työntekijät ovat helposti 

saavutettavia ja pyrkivät palvelemaan häntä persoonallisesti. Neljäntenä on asiakaspalvelun 

luotettavuus.  Asiakkaat luottavat, että erilaissa tilanteissa, myös epätavallisissa, työntekijät 
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sitoutuvat asiakkaan etujen mukaiseen toimintaan.  Viidentenä asiakaspalvelun kriteerinä on 

palvelun normalisointi epätavallisissa tilanteissa. Asiakkaat haluavat luottaa siihen, että työntekijät 

löytävät hyväksyttävän ja turvallisen ratkaisun tilanteen korjaamiseksi.  

 

Grönroos (emt.) erittelee vielä fyysisen ja mielikuviin perustuvan palvelumaiseman merkityksen 

asiakastyytyväisyyteen. Palvelumaisema on muodostunut visuaalisista ja kuulopuheisiin 

perustuvista kohteen mielikuvista. Kohteen ja palveluntarjoajan maine ja uskottavuus liittyvät myös 

asiakkaan mielikuviin, tyytyväisyyteen ja halukkuuteen palvelu- ja kohdevalinnoissa. Uudet 

matkailijat ovat kohdemarkkinoinnin saavutus, mutta toistuvasti samaan kohteeseen tulevat ovat 

merkki asiakastyytyväisyydestä ja kohdeuskollisuudesta. Heidän avullaan markkinointikoneisto voi 

arvioida markkinoinnin vaikuttavuutta ja luodata heikkoja signaaleja liiketoimien ennakoimiseksi. 

 

Mediaryhmien palvelumaisema koostuu Helsinki-mielikuvista. Helsingin kaupungin matkailu- ja 

kongressitoimisto on luonut Helsingin markkinointiteemat, brändin. Ne ovat omaleimainen idän ja 

lännen kohtauspaikka, arkkitehtuuri ja design, kulttuuri ja tapahtumat, merellisyys ja luonto, osaava, 

innovatiivinen ja kompakti, inhimillinen, ystävällinen ja luotettava. Matko-oppaan ammatillinen 

osaaminen kattaa myös mediaryhmin mielikuvien kartoituksen ja vahvistamisen kuvausohjelman 

suunnitteluvaiheessa ja välittömässä asiakaspalvelussa. Tarkoituksena on löytää keinot ja kohteet 

täyttää mediaryhmien mielikuvavarastot myönteisillä brändia tukevilla Helsinki-kokemuksilla ja -

mielikuvilla. Voidaan hyvinkin puhua mielikuvaketjuista, kun tarkastellaan perinteisiä 

palveluketjujen ajatusmalleja. Edellä esiteltyjen tutkimustulosten valossa mielikuvien teho on hyvin 

voimakas. Koko palveluketjun on ymmärrettävä tämän ilmiön vahvuus ja vaikuttavuus. Matko-

oppaiden koulutuksessa on painotettava palvelumaiseman merkitystä ja henkilökohtaista 

asiakaspalvelua, osaamisen ennakoimisen arviointia ja käytäntöön soveltamista.  

 

 

 3.3 Mielikuvat vetovoimana 

 

 

Useiden kansainvälisten mielikuvatutkimusten mukaan kohteen imagolla on laaja 

kansantaloudellinen merkitys, sillä vetovoimainen kohde houkuttelee matkailijoita ja kansainvälisiä 

investoijia.  Seuraavassa on kansainvälisiä tutkimustuloksia mielikuvien merkityksestä ja oppaiden 

panoksesta matkailun asiakaspalvelussa. Kohteina ovat Uusi-Seelanti, Meksiko ja Ateenan 

Olympialaiset 2004.  
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Kohteiden imagon rakentamiseen käytetään monitieteellisiä asiantuntijaryhmiä. Tutkijat Carl, 

Kindon ja Smith (2007, 49- 63) selvittivät mielikuvien ja asiakastyytyväisyyden vaikutusta kohteen 

vetovoimaisuuteen Uudessa-Seelannissa. Tutkimuskohde on Taru Sormusten herrasta -elokuvan 

maisemat ja asiakastyytyväisyys niissä. Tutkijat muistuttavat, että useimmat tämän tapaiset kohteet 

ja tämä ovat osittain keinotodellisuutta siirrettävien rekvisiittojen ja kuvaustaustojen tiimoin. Osa 

luonnon taustoista on aitoja ja todennettavia, kuten vuoret, laaksot ja joet. Värimaailmaa ja 

tunnetiloja, valoja ja varjoja, on tehostettu teknologisin virtuaalisin keinoin elokuvassa. Tutkijoiden 

mukaan elokuvafanaatikot ovat perehtyneet huolellisesti kirjallisuuteen ja elokuviin. He tietävät ja 

tunnistavat, mikä osa tuotannosta on visuaalista kikkailua ja mikä todellista. 

 

Tutkimus toteutettiin yhdessä kolmen uusi-seelantilaisen matkanjärjestäjän kanssa, jotka järjestävät 

The Lord of the Rings -teemamatkoja kuvauspaikoille.  Tarkoituksena oli selvittää matkailijoiden 

motivaatioita, matkan odotuksia ja palvelukokemuksia.  Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä ja 

puolistrukturoituna haastatteluna matkailijoille kesä-syyskuussa 2003. Aineistoa kerättiin myös 

sähköpostin välityksellä ja avoimilla haastatteluilla matkanjärjestäjiltä. Aineistoa saatiin 132 

vastaajalta. Suurin osa matkailijoista oli ensimmäistä kertaa kohteessa ja he olivat enimmäkseen 

englanninkielisistä maista. Tutkimuksen mukaan kohteen visuaalinen lataus ja medianäkyvyys ovat 

huomattavia menestystekijöitä kasvattaa matkailijavirtoja ja -tuloja. Tutkijoiden mukaan on 

syntynyt uusi matkailijasegmentti, kuvauskohteiden pyhiinvaeltajat, joka valitsevat kohteensa 

elokuvien kuvauspaikkojen mukaan. Mielikuviin perustuva markkinointi on siten tehonnut. (emt. 55 

- 56.) 

 

Tutkimuksessa tärkeimpänä asiakastyytyväisyyden tekijänä ovat ammattitaitoiset matkaoppaat, 

jotka konkretisoivat kohteen tarjoamaa vieraanvaraisuutta, retken sisältöä ja asiakaspalvelua. 

Matkaoppaat ovat ammattitaitoisia ja tuntevat kulissien takaiset kuvaustapahtumat. Matkan 

onnistumiseen vaikuttavat matkaoppaan kyky tulkita ja avata sanoin kuvausmaisemia. Matkaopas 

on matkailijoiden mielestä parhaimmillaan ikkuna hobbitien salaperäiseen maailmaan. 

Matkaoppaiden kohdetuntemus, tarinat, eläytyminen ja aktiivinen osallistuminen kuvausprosessiin 

ovat tärkeä osa ammatillista osaamista tälle kohderyhmälle. ” The tourguides were fantastic. They 

brought a brilliant blend of knowledge and enthusiasm (58).” Vasta toisena asiakastyytyväisyyden 

tekijänä on luonnonkauneus ja kolmantena mielikuvamatka Hobbitoniin.  (emt. 58 -59.) 
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Helsinki on jättänyt elokuvateollisuuden tuottaman tunnettuuden ja tärkeän vetovoimatekijän 

toistaiseksi käyttämättä. Helsingissä kuvattiin kylmänsodan vuosikymmeninä kaksitoista 

kansainvälistä tuotantoa osittain. Joukossa on myös tunnettuja Hollywood-filmejä. Esimerkkeinä 

mainittakoon Miljardin dollarin aivot 1967, Kremlin kirje 1970, Punaiset 1977, Gorkin puisto 1983 

ja Valkeat yöt 1985. Neuvostoliitto ei myöntänyt länsimaalaisille tuotantoyhtiölle viisumeita ja 

kuvauslupia. Helsingin historiallisessa keskustassa on arkkitehtonisesti venäläistyyppisiä 

kuvauskohteita ja taustoja. Kansainväliset tuotantoyhtiöt hakeutuivat Helsinkiin myös lumen ja 

neuvostonäkymien vuoksi. Elokuvatutkija, kirjailija Outi Heiskasen (2008) teos Tehtävä Suomessa 

- Kotimaamme ulkomaisissa elokuvissa, on kooste Suomessa ja Helsingissä filmatuista 

kansainvälisistä elokuvista. Historian tapahtumista on kulunut useita vuosikymmeniä, mikä voinee 

avata uuden näkökulman Helsingin vetovoimaisten tekijöiden tarkasteluun, tuotteistamiseen ja 

markkinointiin. Helsinki-brändin mukaan kaupunki on idän ja lännen kohtauspaikka, mihin 

neuvostoaikaisten elokuvien kuvauspaikkojen uudelleen tarkastelu ja konkreettinen aiheen 

hyödyntäminen sopivat hyvin.  

 

Meksikossa tutkittiin mielikuvien, asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden keskinäisiä 

kausaalisia suhteita matkailun markkinoinnissa.  Hernandes-Lobaton, Solis-Radillan, Moliner-

Tenan ja Sanchez-Garcian (2006, 343 - 358) tutkimuksessa korostetaan kohdejoukon emotionaalista 

näkökulmaa kognitiivisen ohella. Tutkimuksessa pyritään kognitiivisen ja affektiivisen aineiston 

vuoropuheluun. Tutkijat painottavat, että viime vuosikymmenien aikana tehdyissä tutkimuksissa 

kohteesta välittyvän mielikuvan merkitys on lisääntynyt matkailukohteen valintakriteerinä. 

Mielikuvien muodostuminen on prosessi, jossa vaikuttavat kohteen todelliset ja tunnepohjaisiin 

mielikuviin perustuvat tekijät. Suurin osa mielikuviin perustuvista tekijöistä pohjautuu palveluihin 

ja asiakaspalveluun. Matkailijan saama ensivaikutelma perustuu usein henkilökohtaiseen 

asiakaspalveluun. Kohteen imagon muodostuminen voi olla myös kompleksinen prosessi, sillä 

aineettomien tunnehyödykkeiden mittaaminen on hankalaa. Kohteen imago muodostuu useimmiten 

matkailijoiden tunnepohjaisten mielikuvien perusteella. 

 

Meksikolaiset tutkijat (emt.) esittävät viisi hypoteesia, joita he testaavat tutkimuksessaan. 

Matkailukohteen imago muodostuu kognitiivisista ja affektiivisista näkökulmista (emt. 345). 

Matkailukohteen imago vaikuttaa asiakkaiden tyytyväisyyteen (emt. 346). Matkailukohteen imago 

vaikuttaa suorasti ja myönteisesti asiakkaiden kohdeuskollisuuteen (emt. 347). Asiakastyytyväisyys 

vaikuttaa suorasti ja myönteisesti lisääntyneeseen kohdeuskollisuuteen. Lisääntynyt 

kohdeuskollisuus vaikuttaa suorasti ja myönteisesti asiakkaiden uskollisuutena palata kohteeseen. 
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(emt. 348.) Esitetyt hypoteesit todennettiin tutkimuksessa paikkansa pitäviksi. Tuloksena havaittiin, 

että mielikuviin pohjautuvassa markkinoinnissa asiakkaat korostavat neljää eniten kohteen valintaan 

vaikuttavaa näkökulmaa. Ne ovat kohteen luonnon vetovoimaisuus, asiakaspalvelun ja palveluiden 

laatu, vapaa-ajan palvelut ja kohteesta oleva tunnepohjainen mielikuva. (emt. 352.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tutkimusryhmän kokoonpano ja laaja otos, joka oli 140 

aikuista matkailijaa kahden kuukauden aikana. Tutkimus suoritettiin opastettujen ryhmämatkojen 

aikana, joiden viipymä oli muutama vuorokausi. Kyselylomakkeet jaettiin ryhmämatkan 

paluumatkalla matkailijoille ja tutkimukseen osallistuvat matkailijat valittiin sattumanvaraisesti. 

Tutkimuksessa todetaan, että palvelu on tärkeä mielikuvaelementti kohteen myönteisen imagon ja 

asiakasuskollisuuden näkökulmista. Tutkimuksessa ei kuitenkaan eritellä opaspalveluiden osuutta, 

vaikka tutkimus on tehty opastetuilla ryhmämatkoilla. (emt. 349, 351.) Uskon, että oppaan 

ammattitaidon ja palvelun merkitys on suuri palvelun arvioinnissa. Ryhmämatkoilla oppaan 

merkitys korostuu, sillä opas on mukana jatkuvasti. Hän hoitaa koko palveluketjun asioita niin, että 

asiakkaat ovat kokonaisvaltaisesti tyytyväisiä. Oppaan ammattitaitoon kuuluvat tapahtumien 

ennakointi, heikkojen signaalien luotaaminen ja ammatillinen palvelu eri tilanteissa. 

Ammattitaitoinen opas korjaa palveluketjun virheitä asiakkaiden huomaamatta. 

 

Amerikkalaisten Singhin ja Hunin (2008, 929- 939) tutkimuskohteena oli Ateenan Olympialaiset 

vuonna 2004. He tutkivat, miten ammattimaisen pysyvän kohdemarkkinointiorganisaation (DMO 

Destination Marketing Organization) avulla kansainvälisestä medianäkyvyydestä ja mielikuvista 

voidaan oppia ja hyötyä isojen tapahtumien aikana.  Tutkimuskysymykset olivat miten inhimillistä 

pääomaa käyttävien toimijoiden hiljainen tieto voidaan kerätä ja analysoida tiedoksi ja miten 

tutkittua tietoa voidaan hyödyntää tapahtumakohteessa tulevaisuudessa. Aineisto kerättiin neljän 

tutkijan voimin kuudella puolistrukturoidulla syvähaastattelulla kohdemarkkinointiorganisaatiolta ja 

Olympiakomitealta. Tarkoituksena oli kokonaisvaltaisen kuvan rakentaminen megatapahtuman 

prosessin ja vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi. (emt. 929.) 

 

Tutkimuksen mielenkiintoinen tulos on se, että kohteessa olevat kansainväliset megatapahtumat 

ovat taloudellisten ja työllistävien kerrannaisvaikutusten vuoksi merkittäviä. Tärkeimpiä 

onnistumisen tekijöitä ovat toimijoiden yhteinen toimintastrategia, selkeät vastuualueet sekä 

yhdessä sovitun imagon ja brändin vahvistaminen. Yksi tärkeimpiä toimijoita on 

informaatioteknologian ammattilaiset, joilla on tekninen, taiteellinen ja tieteellinen osaaminen luoda 

visuaalisesti houkutteleva mielikuva kohteesta ja tarjonnasta.   Riittävät inhimilliset, taloudelliset ja 
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fyysiset resurssit ovat tärkeitä, joten kansainvälisesti näkyvässä ICT osaamisen (Information and 

Communication Techonology) laadussa ei pidä tinkiä. Ammattimaisesti suunniteltu, johdettu ja 

toteutettu medianäkyvyys ovat tärkeitä mielikuvien vahvistajia. Tapahtuman yhteinen 

systemaattinen visuaalinen ilme tukee haluttua imagoa tapahtuman aikana ja sen jälkeen 

pitkäkestoisena positiivisena mielikuvana kohteesta. Tavoitteena on matkailun ja vaurauden 

tasainen kasvaminen sekä investointien lisääntyminen isäntämaassa ja -kaupungissa. (emt. 933 -

934.) 

 

Tutkimuksessa korostetaan rakenteiden ja toimivan infrastruktuurin, kuten joukkoliikenteen, 

pelastuslaitoksen ja turvallisuusrakenteiden merkitystä. Tutkimuksessa todetaan, että 

kulttuurihistoriallisesti arvokas Ateena kärsi kuitenkin riittämättömistä matkailupalveluista ja 

asiakaspalvelusta. ” Although Athens has a tremendous cultural heritage, it suffered from neglect 

and insufficient tourism services (934).” Service voidaan tulkita asiakaspalveluksi ja 

matkailupalveluiksi. Tässä tutkimuksessa ei eritellä matkailun asiakaspalvelun ja erityisesti 

oppaiden ammatillisen osaamisen merkitystä. Tapahtumassa on ollut vapaaehtoisia asiakasneuvojia.  

 

Tämä osoittaa, että median antamat mielikuvat eivät voi olla olennaisesti ristiriidassa matkailijoiden 

kokemusten kanssa.  Matko-oppaan näkökulmasta on hämmästyttävää, että korkea-arvoiset toimijat 

ovat unohtaneet asiakaspalvelun ja oppaiden ammatillisen osaamisen merkityksen kisojen 

asiakaspalvelun onnistumisessa ja medianäkyvyyden hyödyntämisessä. Oppaat ovat käyttämätön 

inhimillinen asiantuntijavoimavara.  Oppaiden ydinosaaminen ja kieli- ja kulttuurituntemus tuovat 

huomattavaa lisäarvoa matkailijoiden mielikuvavarastoon ja asiakaspalveluun.  

 

Helsingissä on ollut kaksi megatapahtumaa 2000-luvulla: yleisurheilun MM-kisat 2005 ja 

Euroviisut 2007. MM-kisakoneisto rekrytoi vapaaehtoisia Helsinki-oppaita neuvonta- ja 

opastustehtäviin. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto organisoi Euroviisujen 

esiintyjille ja taustajoukoille kaupunki- ja merikierroksia. Matko-oppaat työskentelivät näiden 

vieraiden kanssa ja välittivät markkinointistrategian mukaista Helsinki-mielikuvaa ja palvelua. 

Matko-oppailla on monipuolista konkreettista ammatillista tietotaitoa megatapahtumien 

asiakaspalvelun ja ketjujen onnistumisesta. Sen kartoittaminen ja tulosten jakaminen on tärkeää 

markkinoinnin ja palveluketjujen työskentelyn tukena. 
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4 AMMATILLLINEN OSAAMINEN JA UUSIUTUMINEN 

 

 

 

Tutkimuksen avainsanoja ovat ammatillisen osaamisen muutokset, kvalifikaatiot, kompetenssi, 

ammatti-identiteetti ja ammatillinen kasvu. Matkailun muutos ja median välittämät mielikuvat 

vaikuttavat matko-oppaan toimintaympäristöön. Painopiste on matko-oppaan ammatillisessa 

osaamisessa ja sen kehittämisessä.  

 

Eri tutkijoiden mukaan ammatillinen osaaminen, ammattitaito, kvalifikaatiot ja kompetenssi ovat 

sisällöltään osittain samankaltaisia. Käsitteiden sisällöt voidaan erottaa toisistaan ja tarkentaa 

riippuen siitä, tarkastellaanko niitä työntekijän, työpaikkojen vai työmarkkinoiden näkökulmista. 

Ammatillinen osaaminen on tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön toiminnalliseksi 

osaamiseksi.  Osana sitä on hiljainen tieto, joka on työntekijän tiedostamatonta osaamista ja ilman 

erityistä opettamista saavutettuja vakiintuneita työskentelymalleja. Ensinnäkin ammatillinen 

osaaminen on työntekijän ominaisuus ja inhimillinen pääoma, joka sisältää koulutuksen tuoman 

osaamisen ja todellisen kyvyn suoriutua työssä. Toiseksi ammatillinen osaaminen on työn 

vaatimuksia, jotka ovat virallisia, esimerkiksi tutkintotavoitteiden mukaisia, tai ne perustuvat 

todelliseen työssä vaadittavaan osaamiseen. Virallinen koulutuksella hankittu ammatillinen 

osaaminen ja työelämän todellisen osaamisen tarve eivät aina kohtaa. Kun työntekijän osaaminen ei 

riitä työn vaatimaan osaamiseen, on kyseessä kvalifikaatiopuute. Kolmanneksi ammatillinen 

osaaminen on aina työntekijän, työpaikan, työvaatimusten ja työmarkkinoiden välistä 

vuorovaikutusta. (Ellström 2001, 40; Helakorpi 2001, 65; Ruohotie 2000)  

 

Inhimillisen pääoman tarve palvelualoilla kasvaa. Teknisen osaamisen, asiakaspalvelun ja 

kulttuuriosaamisen tietojen ja taitojen soveltaminen mielekkäällä tavalla kohderyhmän ja 

kulttuuritaustan mukaan ovat tärkeä kvalifikaatio. Ammatillisen osaamisen, tiedon ja 

työmarkkinoiden keskinäiset suhteet muuttuvat tietoteknologisten, tuotannollisten ja palvelujen 

muutosten myötä. Ammattien rakenteissa on tapahtunut muutoksia ja aiemmat kvalifikaatiot ovat 

tarpeettomia tai riittämättömiä. Niiden uudistaminen ja päivittäminen suhteessa nykyajan työelämän 

vaatimuksiin on ajankohtainen haaste organisaatioille, työyhteisöille ja työntekijöille. Palveluyritys- 

ja koulutusrakenteita joudutaan tarkastelemaan kriittisesti ja yritetään löytää keinoja kaventaa 

pätevyyskuilua. Haasteena on päivittää työntekijöiden voimassa olevat ammattitaito- ja 

pätevyysvaatimukset, kvalifikaatiot ja kompetenssi, suhteessa kansainvälisten markkinoiden 
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tuomiin muutoksiin myös alueellisella ja paikallisella tasolla.  (Antikainen & al. 2003, 144; 

Ruohotie 2000, 20 - 21.)  

 

Ruohotie (2000, 17) on kuvannut Ansoffiin (1984) ja Boisotiin (1994) viitaten työelämässä 

tapahtuvaa muutosta ja epävarmuutta turbulenssiksi. Turbulenssi on tila, jossa yhteiskunnan ja 

työelämän muutokset ovat niin suuria ja äkillisiä, että niitä on vaikea ymmärtää analyyttisesti. 

Organisaatio ja työntekijät voivat kohdata turbulenssin kahdella eri tavalla: siitä voi hyötyä tai sille 

pitää alistua. Turbulenssilla voi ratsastaa ja haasteet voi yrittää kohdata ja löytää niihin 

tarkoituksenmukaiset selviytymiskeinot. Organisaation ja työntekijöiden on opittava uusia 

selviytymiskeinoja ja epävarmuuden sietoa menestyäkseen muutoksen tuomissa uusissa tilanteissa. 

Toinen tapa on alistua turbulenssille ja organisaatio yrittää vähentää turbulenssin vaikutuksia. 

Työntekijät pitäytyvät tuttuihin ajattelumalleihin ja rutiineihin luottamalla siihen, että asiat jotenkin 

muuttuvat ja korjaantuvat itsestään. 

 

Työympäristön muutosten vaikutukset organisaatioon ja työntekijöihin voidaan kuvata neliportaisen 

ydinmallin mukaan. Niitä ovat toimintaympäristön muutos, toimintaympäristön muutosten 

seuraukset, muutosten vaikutus ihmisiin ja muutosten asettamat haasteet ihmisen kehittämiselle. 

Mallin osat ovat sidoksissa ja vuorovaikutuksessa toisiinsa. Toimintaympäristön muutoksia ovat 

teknologian muutokset ja innovaatiot, mitkä vaikuttavat merkittävästi myös palvelualoilla.  

Taloudellisen ja poliittisen ympäristön muutokset kansainvälisesti ja kansallisesti ovat avanneet 

rajoja rakentavalle kaupankäynnille, matkailulle ja palveluille. Sosiaalisen ympäristön muutokset 

ovat avanneet ihmismieliä, muuttaneet asenteita ja arvoja kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

Toimintaympäristön muutosten seurauksina tulevat työn luonteen muuttuminen, töiden uudelleen 

organisointi ja organisaatiorakenteiden muuttuminen. Näiden muutosten vaikutukset arkielämän 

inhimillisellä tasolla näkyvät muuttuneina työtehtävinä ja osaamisvaatimuksina, alituisena 

haasteena jatkuvaan oppimiseen ja uusien työelämän haasteiden kohtaamiseen.  Muutosten 

asettamat haasteet työntekijän kehittämiselle käsittävät elämänhallintataidot ja kommunikointitaidot 

kansainvälisessä ja kansallisessa toimintaympäristössä. (Ruohotie 2000, 29.) 

 

Menestyvät työelämän organisaatiot perustuvat joustavuuteen, asiakaskeskeisyyteen ja korkeaan 

tasalaatuisuuteen tuotteissa ja palveluissa. Muutoksissa menestyvät organisaatiot ovat matalia, 

kevyitä ja monitaitoisuutta arvostavia. Työtehtävät ovat aikaisempaa laaja-alaisempia, itsenäisempiä 

ja vastuullisempia.  Monilla ammattialoilla työntekijät ovat monitaitoisia asiantuntijoita. 

Organisaatioiden menestys ja tehokkuus perustuvat ihmisten osaamiseen, osaamisen hallintaan ja 
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kehittämiseen. Työntekijöiden sisältöosaamisen lisäksi tarvitaan vuorovaikutus- ja 

kommunikointitaitoja, sillä kansainvälinen ja kansallinen verkosto-, kumppanuus- ja 

tiimiosaaminen on useilla työpaikoilla arkipäivää.  Asiakaskuntaan ja työyhteisöön voi kuulua 

erilaisista kulttuuritaustoista ja erilaisin motiivein olevia ihmisiä. (Helakorpi 2001, 62 – 63; 65.) 

 

Työntekijöille tulee yhä tärkeämmäksi tunnistaa työelämän muutospaineet myös kansainvälisellä 

tasolla. Tavoitteena on soveltaa muutosten tuomat vaikutteet omalle ammattialalle ja -kuntaan sekä 

omaan organisaatioon. Menestystekijöitä ovat organisaation ja työntekijöiden nopeus, joustavuus ja 

innovatiivisuus kohdata työelämän muutoksia ammatillisesti. Tehokkaalla organisaatiolla on nopeat 

ja ajantasaiset toiminnot ja käytännöt vastata asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin.  Inhimillisen 

pääoman merkitys kasvaa ja siirrytään yhä enemmän ihmismielen työhön ja palvelualoille. Kilpailu 

on maailmanlaajuista ja tavoitteena on inhimillisten resurssien tehokas ja mielekäs käyttö eri aloilla. 

(Ruohotie 2000, 22- 23.) 

 

Matko-oppaiden tehtävä on ennakoida, soveltaa ja kehittää osaamistaan. Vahvan osaamisen ja 

myönteisen asenteen avulla voidaan ennakoida tilanteita ja parhaimmillaan ratsastaa turbulenssin 

päällä. Turbulenssi voidaan siten nähdä myönteisenä tai kielteisenä ilmiönä. Sitä voidaan tarkastella 

ammattitaidon kehittämisen haasteena. Matkailu on globaali ilmiö ja yhä kasvava elinkeino 

Suomessa. Kilpailun myötä kotimaistenkin matkailukohteiden innovaatio-, laatu- ja 

palvelustandardit määräytyvät kansainvälisten vaatimusten ja ammatillisen osaamisvaatimusten ja -

tarpeiden mukaan.  Muuttuva työelämä haastaa ammatillisen osaamisen myös palveluketjuissa ja 

matko-oppaan työssä.  Matkailualalla on nykyisin sellaisia ammattiosaamisen vaatimuksia, joihin ei 

ole tällä hetkellä muodollisia kvalifikaatiota eikä koulutus ole ajantasaista. Esimerkkinä olkoon 

työskentely mediaryhmien kanssa. Matko-oppaiden työ on laaja-alaista ja vaatii asiantuntijuutta. 

Heidän on oltava valmiita työelämän muutoksien tuomiin haasteisiin uudistamalla ammattitaitoaan 

ja muuttamalla voimassa olevia käytäntöjä. Palvelu tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti, sitä ei 

voi säilöä eikä vaihtaa samalla tavalla kuin konkreettisen hyödykkeen. Palvelu on totuuden hetki 

asiakaspalvelun työntekijälle ja asiakkaille. Palvelu vaatii aina inhimillisiä resursseja. 
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4.1 Kvalifikaatiot ja kompetenssi  

 

 

Kvalifikaatioita ja kompetenssia voidaan tarkastella erilaisista osaamisen näkökulmista. 

Ammatillisen osaamisen määrittely perustuu kvalifikaatioiden ja asiantuntemuksen kehittymiseen. 

Työelämän ja ammatin sidonnaisuus ja vuorovaikutus ympäröivässä yhteiskunnassa ja maassa 

vaikuttavat työelämän sosiaaliseen ulottuvuuteen ja yhteisöllisyyteen. Kvalifikaatiot kuvaavat 

työprosessin edellyttämiä tietoja, taitoja, valmiuksia, asenteita ja kokemuksen tuomaa pätevyyttä. 

Kvalifikaatiot ovat vuorovaikutusta työntekijän ja työtehtävien välillä. Kompetenssi eli pätevyys on 

työntekijän henkilökohtaisia, työelämässä ja elämän kokemuksen myötä hankittuja työelämän 

valmiuksia. (Järvi 1997, 31 – 33.) 

 

Helakorpi (2001, 65) määrittää kvalifikaatiot ammattitaidon vaatimuksiksi, joita työhön ja 

ammattiin edellytetään. Kvalifikaatiovaatimukset ovat ammattitaito- ja työelämävaatimusten 

yhdistävä tekijä siihen, miten ammatilliset ja toiminnalliset työelämän haasteet ja vastaava 

osaaminen kohtaavat työntekijässä. Kompetenssilla tarkoitetaan työntekijän teknisiä ja henkisiä 

valmiuksia, kykyjä ja ominaisuuksia suoriutua oman alan ammattitehtävistä. Voidaan sanoa, että 

ammattitaito muuttuu ja soveltuu työntekijän osaamisen ja työtehtävien mukaan. 

 

Kvalifikaatiot voidaan tyypitellä Väärälän (1995, 44) mukaan neljään eri ryhmään. Niitä ovat 

tuotannollistekniset-, motivaatio-, mukautumis- ja innovatiiviset kvalifikaatiot. Tuotannollistekniset 

kvalifikaatiot käsittävät työntekijän perusammattitiedot ja -taidot sekä ammatillisen pätevyyden ja 

työasenteen. Motivaatiokvalifikaatiot ovat työntekijän persoonallisia tekijöitä oppia, uusiutua ja 

kehittyä työssä. Työntekijän oma-aloitteisuus, suostumus ja työhön tarttuminen sekä työhön 

sitoutuminen kuuluvat tähän ryhmään. Mukautumiskvalifikaatiot kuvaavat työntekijän 

sopeutumiskykyä ja asennetta työympäristöön ja -yhteisöön ja työtehtäviin. Työpaikan ja 

työtehtävien ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen ja ryhmän normit kuuluvat tähän ryhmään. 

Innovatiiviset kvalifikaatiot ovat kehittyneitä kvalifikaatiota. Ne käsittävät työntekijän oma-

aloitteisen työssä oppimisen ja kehittymisen, vastuullisuuden, työtehtävien ennakoinnin, 

suunnittelun. Lisäksi oman työn sekä työyhteisön ja toimintakentän työn arviointi rakentavasti 

kuuluvat tähän ryhmään. Metsämuurosen (1999, 141) mukaan äänettömät kvalifikaatiot ovat 

sellaisia työntekijän automatisoituneita sisäistettyjä tietoja ja taitoja, jotka muodostavat työntekijän 

ammatillisen ydinosaamisen. Monitaitoisuus ja laaja-alaisuus, työtehtävien suunnittelu ja 
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organisointi kuuluvat tähän ryhmään. Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot ovat työntekijän työyhteisöön 

sopeutumista, sitoutumista ja työkulttuurin kehittämistä.  

 

Sivonen (2006, 270 -271) on väitöskirjassaan pohtinut, onko myös itsekasvatus kvalifikaatio. 

Suomalaisissa käytännöissä itsekasvatus on omakohtaiseen ajatteluun pohjautuva elämänikäinen 

prosessi. Itseohjautuvat ihmiset ovat itsensä kasvattajina ja kasvatettavina kulttuurisissa ja 

sosiaalisissa yhteyksissään. Ihmisten elämänolot ja oppimiskokemukset muodollisissa ja 

epämuodollisissa yhteisöissä, yhteiskunnassa ja jatkuvassa muutoksessa vaikuttavat ihmisen työssä 

selviytymiseen. Itsekasvatuksen sisältöjä ovat ihmisenä kasvaminen. Siihen lukeutuvat oman 

elämänhallinnan arviointi ja selviytyminen muuttuvassa yhteiskunnassa, asenteet ja arvot, 

tiedonhankinta ja tiedon soveltaminen tarkoituksenmukaisesti työelämän haasteisiin.  Itsekasvatus 

on yleensä tavoitteellista ja tietoista.  

 

Hollantilainen tutkija Nijhof (1998, 20 - 21) on koonnut palvelualan avainkvalifikaatiot ja 

kompetenssin työntekijä- ja esimiestasoille. Työntekijöiden kvalifikaatioita ovat itsenäinen 

työskentely ja ajattelu erilaisissa työkohteissa ja päätöksen teko. Ongelmien ratkaisu, oman työn 

sovittaminen ja käsitteiden soveltaminen laajempaan kontekstiin ovat myös avaintaitoja. Lisäksi 

tarvitaan organisointitaitoja, tiedon tulkintaa ja soveltamista sekä yhteistyökykyä työyhteisön 

kanssa. Esimiesten kvalifikaatiota ovat työtehtävistä suoriutuminen itsenäisesti erilaisissa 

työympäristöissä ja päätöksien tekeminen. Oma-aloitteisuus ja innovatiivisuus myös oman 

työnkuvan ulkopuolella, laaja-alainen ajattelu ja vastuu sekä yhteistyökykyisyys yhä itsenäisempien 

alaisten kanssa ovat esimiesten kvalifikaatioita. Jaettu asiantuntijuus ja vertaisoppiminen ovat 

esimiesten ja työntekijöiden avainkvalifikaatioita.  Esimiesten ja työntekijöiden kvalifikaatiot ja 

kompetenssi ovat osittain päällekkäisiä. Palvelualalla esimiesten ja työntekijöiden välillä on 

enemmänkin vastuueroja kuin pätevyyseroja.  

 

Kompetenssin laajempi muoto on asiantuntijuus. Osaaminen kehittyy alan asiantuntijuudeksi pitkän 

ja monipuolisen työkokemuksen sekä haasteellisten työtehtävien kautta.   Asiantuntija käsittää 

työnsä luovalla ja joustavalla tavalla. Hän osaa ennakoivasti säädellä ja räätälöidä osaamistaan 

tilanteen mukaan. Asiantuntijuus on aina minälähtöistä ja suhteessa työn vaatimuksiin ja 

osaamistarpeisiin. Asiantuntija osaa luoda uudenlaista ymmärrystä ja osaamisen syvyyttä. Siihen 

kuuluu arvonäkökulman huomioiminen, toiminta- ja innovaatiovalmius. Asiantuntija on 

parhaimmillaan työyhteisön liikkeellepaneva voima, jonka innovaatiot ja luovuus stimuloivat 

osaamisilmapiiriä. Asiantuntijuus perustuu vastavuoroiseen toimintaan, jaettuun ymmärrykseen ja 
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asiantuntijuuteen sekä vastuuseen työyhteisössä ja organisaatiossa. Asiantuntijuus on työntekijöiden 

ja organisaatioiden luovaa kykyä soveltaa osaamistaan ongelmanratkaisutilanteissa. Asiantuntijuus 

ja vahva ammatti-identiteetti kulkevat käsi kädessä. (Helakorpi 2001, 65- 66; Tynjälä 1999, 64 – 

65.) 

 

Ammattitaitovaatimukset ja kvalifikaatiot ovat kansainvälisellä ja kansallisella tasolla 

murrosvaiheessa.  Maailman talouden, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden rakenteelliset tekijät 

muokkaavat työpaikkojen ja työntekijöiden valmiuksia ja ammattitaitovaatimuksia. Kvalifikaatiot 

eivät ole irrallinen ilmiö yhteiskunnassa, vaan ne heijastavat laajemmin globaaleja ja yhteiskunnan 

muutoksia ja uusia tarpeita. Työntekijän taitojen ja kvalifikaatiovaatimusten taso ovat suhteessa 

yhteiskunnalliseen kehikkoon ja kontekstiin, sillä ammattitaitovaatimukset vanhenevat ja niitä pitää 

päivittää. Työvoiman kvalifikaatioiden laadun ja tason ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

viranomaiset panostavat ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Työelämän muutoksissa työntekijän 

tärkeimpiä kvalifikaatioita ovat myönteinen oppimisasenne jatkuvaan itsensä kehittämiseen 

joustavasti ja oma-aloitteisesti. Organisaatioiden ja työntekijöiden moraaliset kvalifikaatiot ja 

selviytymiskvalifikaatiot ovat osana elinikäistä oppimista. Kvalifikaatiovaatimukset muuttuvat ja 

kohoavat jatkuvasti. Lisäksi todelliset työelämässä tarvittavat kvalifikaatiot ja paperikvalifikaatiot 

on hyvä erottaa toisistaan. (Antikainen & al. 2003, 143 - 146.)  

 

Mullenin (2007) arvioiden valossa Isossa-Britanniassa matkailualalla ammattikvalifikaatiot 

täyttäviä työntekijöitä on vaikea saada ja alalla on työvoimapula. Ammatillisten kvalifikaatioiden 

kartoittaminen ja päivittäminen, työvoimantarpeen ennakointi ja työntekijöiden 

ammattikouluttaminen ovat tärkeitä yrityksen menestystekijöitä. Kvalifikaatioiden uudelleen 

määrittely on ajankohtaista, sillä vanha osaaminen ei enää riitä matkailualalla. Myös brittiläinen 

Vaughan (2007) on myös huolissaan siitä, että matkailualan peruskvalifikaatiot eivät täyty uusien 

työntekijöiden taidoissa. Hän toteaa, että koulutus ei täytä nykyisiä työelämän vaatimuksia. Uudet 

työntekijät oppivat perusvalmiudet vasta työpaikoilla. Matkailuala on työvoimavaltainen ja 

palvelutaitoja tarvitaan myös teknologiavusteissa yhteiskunnissa ja palvelujärjestelmissä. 

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän vaatimusten välillä näyttää olevan juopa. Osa matkailualan 

ammattikouluista valmistuneista ei tunne kunnolla työelämän kvalifikaatioita ja he ovat heikonlaisia 

työntekijöitä. Asiakaspalvelutaidot ja kommunikointi eri kulttuurien välillä sekä ammatillinen 

ydinosaaminen ovat puutteellisia.  
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Tuckwood (2007) esittää liiketaloudellisen näkökulman ja vertaa kvalifikaatioita ja kompetenssia 

rahalliseen pääomaan. Työnantajat eivät ymmärrä, tunnista tai arvosta työelämän kvalifikaatioita 

yrityksen investointina. Inhimillinen investointi lisäisi työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista 

organisaation ja työyhteisön kehittämiseen. Toisaalta riittämättömät työntekijöiden kompetenssit 

laskevat yrityksen tuottoa. Aihe on tärkeä, sillä työelämän osaamisvaatimukset kasvavat 

nopeammin kuin työvoiman koulutus. Yhteistyö työelämän ja alan oppilaitosten välillä vaatii 

uudistamista ja opintosuunnitelmien päivittämistä. Chaisawat (2007) esittää huolensa Thaimaan 

matkailun kasvun mahdollisista esteistä. Matkailun ammattioppilaitoksista valmistuvien määrä on 

riittävä, mutta heidän ammattikvalifikaatiot eivät täytä työnantajien vaatimuksia. Hän esittää 

selkeää roolijakoa matkailutoimijoiden välillä. Matkailuoppilaitokset toimisivat työelämän 

muuttuvien kvalifikaatiovaatimusten katalysaattoreina ja koordinaattoreina matkailuelinkeinossa. 

 

Työelämän muutokset ovat samansuuntaisia matkailualalla eri maissa. Kvalifikaatiopuutteena 

nousevat esille asiakaspalvelu- ja kommunikointitaidot. Kulttuurisensitiivisyys on myös 

puutteellinen kvalifikaatio.  Yleensä matkailijoiden toiminta vaihtelee vierailtavan kohdekulttuurin, 

uskonnollisen, sosiaalisen ja poliittisen ympäristön mukaan. On myös merkitystä sillä, mistä maasta 

ja kulttuurista matkailijaryhmä saapuu vierailukohteeseen, ja ovatko he kokeneita matkailijoita. 

Ryhmän homogeeninen tai heterogeeninen rakenne vaikuttaa ryhmän käyttäytymiseen ja toimintaan 

yksilönä ja ryhmänä. Yleensä mediaryhmät ovat homogeenisia. Matko-oppailla on 

kulttuurisensitiivistä kokemuksellista osaamista ja tietoa erilaisten kulttuurien kanssa 

työskentelystä.  

 

Matko-opas on palveluketjun näkyvä, useimmiten näkyvin ja pitkäkestoisin toimija mediaryhmien 

palvelussa.  Kaikilla palveluketjun toimijoilla on itsenäinen vastuu ja yhteisvastuu ketjun toiminnan 

ja palvelujen onnistumisesta. Tietoteknologian myötä matkailijamäärät ovat kasvaneet ja maailma 

on kutistunut teknisten virtuaalisten palveluverkostojen kehittymisen myötä. Kaupankäynti on 

hektistä, tehokasta, sopimusvaraista ja kontrolloitua. Halpalentoyhtiöt sekä lentoyhtiöiden ja 

hotellien varausjärjestelmät ovat mullistaneet ja nopeuttaneet paikalliset järjestelmät 

kansainvälisiksi. Varaustilanteet muuttuvat globaalisti reaaliajassa, joten paineensietokyky, 

tilannearvio, päätöksenteko, virheettömyys ja nopeus ovat työntekijöiden avaintaitoja. Jokaisen 

työntekijän panos on merkittävä ja vaikuttaa suoraan palveluketjuun. Teknologian sovellutukset 

ovat muuttaneet alaa matkatoimistokeskeisyydestä yhtäältä itsepalveluun ja toisaalta räätälöitäviin 

erikoistuotteisiin ja -palveluihin. Muutosten keskellä jaksaminen vaatii työntekijältä asioiden 

organisointikykyä ja vuorovaikutustaitoja organisaatioissa, työyhteisössä ja palveluketjuissa. 
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4.2 Ammatti-identiteetti  

 

 

Työntekijän ammatillista identiteettiä voidaan tarkastella Tuomisen ja Wihersaaren (2004, 117 - 

118) mukaan työntekijän työtehtävien ja koulutuksen kautta.  Ammatti-identiteetti on tärkeä 

ammatillisen osaamisen alue. Se, mihin ammattiin työntekijä itsensä samaistaa, ilmaisee työntekijän 

ammatti-identiteetin. Ammatillinen osaaminen määrittää ammatti-identiteettiä ja kuvaa sitä, 

millaisena työntekijä näkee itsensä ammattinsa edustajana ja asiantuntijana. Identiteetillä 

tarkoitetaan useimmiten omaa käsitystä itsestä suhteessa johonkin kontekstiin. Identiteetti 

muodostuu ihmisen tekemisen, toiminnan ja käyttäytymisen kautta. Identiteetin muodostuminen 

vaatii aikaa suhteessa tekemiseen ja tavoitteisiin.  

 

Hallin (1999, 250 - 252) teorian mukaan ihmisen identiteetin muotoutuminen ja käsittäminen ovat 

monimutkaisia asioita ihmiselle itselleen ja ympäröivälle yhteisölle. Voidaan sanoa, että identiteetti 

on tapa, jolla ihminen luokittelee ja määrittelee itsensä suhteessa muihin. Varmaa kuitenkin on, että 

identiteetin ilmenemisen ja kehittymisen tärkeä konteksti on häntä ympäröivä kulttuuri tai 

kulttuurit. Identiteetti voidaan jakaa persoonalliseen ja sosiaaliseen. Persoonalliseen identiteettiin 

kuuluvat ne ominaisuudet ja luonteenpiirteet, jotka tekevät hänestä ainutlaatuiseen yksilön. 

Sosiaalinen identiteetti tarkoittaa niitä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, joita hän käyttää ja 

soveltaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Sosiaalinen identiteetti on myös eräänlainen roolipuku, 

jota vaihtamalla ihminen sopeutuu erilaisiin tilanteisiin työ- ja vapaa-ajalla. Ihminen määrittelee 

itsensä suhteessa toisiin ihmisiin yhtäläisyyksien ja eroavuuksien kautta sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Identiteetti liittyy siis ihmisen persoonallisuuteen ja ainutlaatuisuuteen, 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kulttuuriin suhteessa toisiin ihmisiin ja työyhteisössä suhteessa 

toisiin työntekijöihin.  

 

Ihmisen identiteetti ei ole pysyvä ominaisuus, vaan se vaihtuu, mukautuu ja joustaa perheessä, 

harrastuksissa ja työpaikalla olevien rooliodotusten mukaan.  Ihmisen persoonallinen ja sosiaalinen 

minäkuva kehittyvät ammatti-identiteetin vahvistuessa. Vahva ammatti-identiteetti on uskoa omiin 

kykyihin ja se luo pohjan uuden oppimisille. Ammatillisesti vahva ihminen antaa tilaa 

uusiutumiselle ja arvostaa myös kollegojen osaamista. Joillekin työntekijöille erilaisiin 

ammatillisiin tai muihin roolipukuihin hyppääminen on mielekäs ja mieluisa haaste. Rooli suojaa 

ihmisen sisintä ja sen avulla voidaan pelata eri tilanteissa vapaa-ajalla ja työelämässä. Ihmisen 

temperamentti ja luontainen rytmi vaikuttavat myös hänen roolikäytökseensä. Ammatillinen 
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uusiutuminen ja ammatti-identiteetin uusiutuminen ovat seurausta työelämän muutoksista. 

(Ruohotie 2000, 57.) 

 

Ammatillisessa osaamisessa ja työtehtävissä ammatti-identiteetin avulla luodaan rajat myös 

ammatillisille arvoille ja eettiselle osaamiselle. Työntekijöillä voi olla ammattiinsa liittyviä erityisiä 

oikeuksia ja velvollisuuksia sekä luottamuksellisia tietoja, jotka ovat osa toiminnallista ammatti-

identiteettiä. Ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kulmakiviä ovat luottamus asiakkaiden ja 

työntekijän välillä. Voidaan sanoa, että ammatti-identiteetti velvoittaa työntekijän tiettyihin 

toimintoihin ja luo rajat ammatilliselle ja eettiselle osaamiselle käytännössä. (Juujärvi, Myyry & 

Pesso 2007, 44 – 45.) Eettinen ammatillinen kasvu on tarkemmin luvussa 4.4. 

 

Kaikkia ammatteja ja niihin liittyviä rooleja voidaan tarkastella neljän eri ulottuvuuden avulla. 

Juujärvi & al.(2007, 45) viittaavat Swisherin & al. (2004) luomaan malliin, jossa ammattiroolin 

ulottuvuudet ovat auktoriteetti, vastuu, vaikutusmahdollisuudet ja autonomia. Auktoriteetti 

tarkoittaa sitä, kuinka paljon työntekijällä ja ammatilla on erityislaatuista valtaa suhteessa muihin. 

Auktoriteetti on suuri, jos ammattikunta on suppea tai ammatin sisältöä vain harva voi ymmärtää. 

Auktoriteetti on pieni niissä ammateissa, joissa asiakkailla on paljon päätösvaltaa ja joissa 

asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mielipiteitä kunnioitetaan. Vastuu tarkoittaa sitä vastuun 

määrää, joka työntekijällä on välittömässä työssä ja työnsä suorana tai välillisenä seurauksena 

yksilö- ja yhteiskuntatasolla. Vastuu on suuri niissä töissä, joissa toiminnalla on laajoja ja 

pitkäkantoisia seurauksia. Pieni vastuu on työntekijöillä, jotka vastaavat työstään lähinnä itselleen. 

Vaikutusmahdollisuudet tarkoittavat sitä, miten itsenäisesti työntekijä pystyy vaikuttamaan työn 

sisältöön ja päämääriin vai määrittävätkö työtä lähinnä ulkopuolelta sanellut säännöt ja määräykset. 

Työntekijän autonomia kuvaa työn itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden astetta.  Autonomia on 

suuri niissä ammateissa, joissa työntekijä on varma eikä kaipaa toiminnalleen muiden hyväksyntää. 

Autonomia on pieni epäitsenäisillä työntekijöillä, jotka hakevat usein muiden hyväksyntää eivätkä 

uskalla tehdä päätöksiä. 

 

Matko-oppaan ammatti-identiteetti erottuu tiettyjen rajojen kautta suhteessa toisiin matkaoppaisiin. 

Tutkijan esikäsityksen mukaan heidän luontaiset edellytyksensä ja mieltymyksensä kohdata 

haasteita voinevat olla rajanveto suhteessa muihin oppaisiin. Matko-oppaat ovat vahvoja ja 

itsevarmoja ammattinsa osaajia, joiden ammatillinen autonomia, vastuu ja vaikutusmahdollisuudet 

perustuvat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja asiantuntijatason ammattitaitoon. Matko-oppaiden 

vaikutusmahdollisuudet Helsingin erityispiirteiden korostamiseen ja toisaalta joidenkin piirteiden 
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tai tapahtumien poisrajaamiseen ovat laajat. Mediaryhmät välittävät markkinointi- ja dokumentti -

tuotoksilla tietoja ja mielikuvia kansainvälisellä tasolla. Kun matko-oppaan kvalifikaatiot ja 

kompetenssi päivitetään vastaamaan osaamistarpeita, imago ja ammatti-identiteetti ovat 

myönteisessä muutoksessa. Huomion kautta ammattikunnan asiantuntijuus suhteessa muihin 

oppaisiin tulee esille tehokkaammin.  

 

 

4.3 Ammatillisen kasvun edellytyksiä  

 

 

Ammatillista kehittymistä kuvaavassa mallissa keskiössä on työntekijä ja hänen oppimaan 

oppimisvalmiutensa, mielenkiinnon kohteet ja asenteensa.  Kaikkea tätä ohjailee työntekijän 

ulkoinen ja sisäinen motivaatio ja tahto. Menestyvällä työntekijällä on usko omiin ammatillisiin 

kykyihin ja kasvuun, realistiseen tavoitteen asettamiseen ja saavuttamiseen. Oma tietoisuus ja 

kollektiivinen tietous oppimaan oppimisen valmiuksista ja mahdollisuuksista ovat osa 

ammatillisuutta. Työntekijöiden oletetaan ymmärtävän, että jokaisella on vastuu omasta 

oppimisesta ja ammatissa kehittymisestä.  Motivaatio ja sitoutuminen ammatillista kasvua 

tavoitteleviin menetelmiin kehittyvät ja vahvistuvat yksilön ja yhteisen kasvuprosessin aikana. 

Oleellisten asioiden seulominen sekä vanhan osaamisen poisoppiminen ovat erityisesti pitkän 

ammattiuran tehneiden työntekijöiden haaste.  Kun työntekijällä on vahvat itsesäätelytaidot ja vahva 

ammattispesifinen sisältöosaaminen, hänellä on hyvät mahdollisuudet tavoitteelliseen käsitteelliseen 

muutokseen. Tällöin työntekijän mielestä ongelman ratkaisut ja muut tehtävät ovat haasteellisia ja 

mielekkäitä. Työntekijän tavoite on lisätä omaa ammatillista kompetenssia, yksilöllisiä ammatillisia 

valmiuksia, työssä kehittymistä ja työn kehittämistä. (Ruohotie 2000, 82, 84 – 85.) 

 

Useat tutkijat ovat sitä mieltä, että ammatillisen kasvun lähtökohtina kohdata haasteita ja 

turbulensseja ovat työntekijän aikaisempien ja nykyisten kokemusten tunnistaminen ja osaamisen 

konstruointi. Aikuisella ihmisellä osaamista ja erityistaitoja on voinut karttua koulutuksen ja 

ammatin tai eri ammattien lisäksi omista ja perheen harrastuksista tai yhdistystoiminnasta ja yleensä 

elämänkokemuksesta. Työntekijän taidot kehittyvät myös ilman tietoista opettelua ja opettamista, 

sillä ammatillinen kasvu on jokapäiväinen elämänikäinen prosessi. Ammatin oppiminen ja 

ammatissa kasvaminen eivät ole irrallinen tapahtuma. Ne kuuluvat aina olemassa olevaan 

kontekstiin, joka muodostuu työntekijän toimintaympäristöstä ja -kulttuurista. (Eteläpelto & 

Onnismaa 2006, 113 – 115; Tynjälä 1999, 163 – 165; Ruohotie 2000, 18.) 
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Osaamisen kartoittamisen lisäksi työntekijän uskomusten, arvojen ja tarpeiden tunnistaminen ovat 

avainasioita. Asioiden listaaminen ei riitä. Työntekijän pitää käydä läpi omakohtaisesti läpikotainen 

tietojen, taitojen ja kokemusten konstruointi mielekkääksi ja itselle järkeväksi kokonaisuudeksi. 

Niiden reflektiivinen, pohtiva tiedostaminen, omien kokemuksien havainnointi, kriittinen tarkastelu 

ja arviointi siivittävät ammatillista kasvua. Tällä tavalla löydetään työntekijän vahvuuksia, karsitaan 

heikkouksia ja saavutetaan toiminnan muutos ja ammatillinen kehittyminen. (Eteläpelto & 

Onnismaa 2006, 113 – 115; Tynjälä 1999, 163 – 165, Ruohotie 2000, 19.) 

 

Teoreettinen tieto ja ammatillinen konstruoitu ja reflektoitu asiantuntemus rakentuvat vallitseviin 

ammattitaitovaatimuksiin. Ammatissa kasvaminen ja ammatillinen kehittyminen ovat työntekijän 

tietojen, taitojen, tunteiden ja tahtotilojen kokonaisvaltainen jatkuva muutosprosessi. Se voi olla 

yksilöllinen tai sosiaalinen tapahtuma työyhteisössä. Useimmiten yksilöllinen ja sosiaalinen 

yhteisvaikutus sekä keskinäinen vuorovaikutus tuottavat antoisimman vaikutuksen ammatilliseen 

kasvuun ja kehittymiseen. Useimmissa ammateissa tiimit ovat arkipäivää, ja silloin työntekijöiden 

vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus nivoutuvat osaamisen päivitys- ja muutosprosessiin. 

Metataidoilla tarkoitetaan vankan ammattirutiinin, erityisosaamisen ja hiljaisen tiedon soveltamista 

työtehtävissä. Työntekijä osaa ennakoida ja yhdistellä erilaista osaamista yllättävissäkin tilanteissa. 

Ajattelun ajattelemisen taito luokitellaan metataidoksi. Työelämän ja organisaatioiden muutoksissa 

soveltavia keinoja käyttää tietoja ja taitoja toiminnalliseksi osaamiseksi tarvitaan nykyisin. 

(Eteläpelto & Onnismaa 2006, 112, 115; Tynjälä 1999, 163 – 165.) 

 

Ihmiset oppivat ja kehittyvät ammatillisesti eri tavoin. Käytännön töissä oppiminen on useimmille 

mielekästä ja tuloksellista, kuvaa Ruohotie (2000, 81 -83) viitaten Cornoon (1993.) On motivoivaa 

ja kannustavaa nähdä oman kätensä tai mielensä työn jälki. Siihen vaikuttavat tunteet, uskomukset 

ja alitajunta. Oppiminen ja ammatillinen kehittyminen ei ole aina kognitiopitoista, vaan tahatonta ja 

epämuodollista. Oman oppimistyylin tunnistaminen, sen hyödyntäminen ja toisaalta itselle 

vieraiden oppimistyylien kehittäminen auttavat ammatillisessa kasvussa. Oman osaamisen 

reaaliaikainen reflektointi auttaa omien työtapojen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen arviointia 

ja kehittämistarpeita. (emt.) 

 

Ruohotie (2000, 179) soveltaa Zimmermanin (1989) mallia, jonka mukaan itsetarkkailu ja 

vertaisarviointi ovat mainioita ammatillisen kehittymisen työkaluja, kunhan työyhteisössä vallitsee 

salliva ilmapiiri ja rakentavan palautteen myönteinen kulttuuri. Omalla panoksellaan jokainen 
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työntekijä vaikuttaa työyhteisöön ja toinen toisiinsa. Näillä keinoilla voidaan vapauttaa luova 

hulluus, vapaa assosiointi, asioiden soveltaminen ja uusien mahdollisuuksien tarkastelu. Vanhoista 

työtavoista ja toimintamalleista luopuminen voi kuitenkin olla pitkän uran tehneille työntekijöille 

vaikeaa.  

 

Matko-oppaat ja vakituinen henkilöstö ovat Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston 

tärkein voimavara. Matko-oppaiden uuden osaamisen tunnistaminen ja työtapojen vakioiminen ovat 

ajankohtainen haaste. Organisaatio joutuu pohtimaan ja päivittämään toiminnan muotoja uudelleen. 

Toimintatapojen kyseenalaistaminen ja avoin keskustelu avaavat uusia mahdollisuuksia ja 

vaihtoehtoja perinteisille toimintavoille. Sitoutunut henkilöstö ja yhteiset päämäärät voivat luoda 

toimivia ratkaisuja ja innostaa työyhteisöä ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ammattitaitovaatimuksien uudelleen arviointi sekä koulutuksen ja työyhteisön kehittäminen ovat 

organisaation tehtäviä. Moniammatilliset ja -kulttuuriset työryhmät voivat saavuttaa innovatiivisia 

ajatuksia ja toimintamalleja. 

 

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston tehtävänä on taata resurssit, luoda ja turvata 

matko-oppaille ammatillisen kasvun ja kehittymisen edellytykset. Sen kulttuuri voi tukea näiden 

markkinoinnin avainosaajien yksilöllistä ja tiimissä tapahtuvaa ammatillista kasvua ja kehitystä. 

Tavoitteellisella ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä saavutetaan työyhteisön ja matko-oppaiden 

ammatillinen jatkuva kehittyminen ja myönteinen asenne kohdata uusia haasteita. 
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4.4 Eettinen ammatillinen kasvu 

 

 

Etiikka on oikean ja väärän käsityksiä tutkiva oppi, joka on oma tieteenalansa ja filosofian osa-ala. 

Sen alkuperään viittaa kaksi kreikankielistä sanaa. Ethikos tarkoittaa siveellistä luonteen ja mielen 

laatua. Ethos tarkoittaa yhteisesti omaksuttua tapaa ja käytäntöä. Etiikka tarkoittaa nimenomaan 

pohdittua näkemystä oikeasta ja väärästä tekemisestä ja seurauksista. Ammattietiikka tarkoittaa 

ammattialan yhtenäistä näkemystä siitä, millainen ammatillinen toiminta on hyväksyttävää ja 

oikeaa, ja millainen on paheksuttavaa ja väärää. Näkemykset kuvataan ammattieettisessä 

koodistossa, jossa on ammattikunnan sopimat eettiset periaatteet, ohjeet ja säännöt. Siinä eritellään, 

millaista ammatillista toimintaa pidetään toivottavana ja suotavana ja millaista toimintaa pitää 

välttää. Moraali on lähellä etiikkaa ja näitä sekoitetaan arkikielessä. Moraalilla tarkoitetaan 

puhtaasti ihmisen käsitystä oikeasta ja väärästä. (Juujärvi & al. 2007, 13.)  

 

Ammattikasvatukseen tarvitaan lisää eettisiä näkökulmia, arvioivat Tuominen ja Wihersaari (2006, 

285 – 288). Ammattietiikan avulla pyritään ymmärtämään ja sisäistämään ammatillisen osaamisen 

perusteita ja syitä syiden takana. Eettinen ammatillinen kasvu on ammattiin ja ihmisyyteen, 

inhimillisyyteen, liittyvä meitä kaikkia koskeva kasvun prosessi. Työelämän ja ammattien 

uusiutumisen muutoksissa ja monikulttuurisessa työyhteisössä työntekijöiden vahva 

ammattieettinen perusta auttaa jaksamaan ja myös arvioimaan muutoksia ja niihin reagointia. 

Yrityksen eettinen koodi on parhaimmillaan johdon ja osaamisen johtamisen työkalu. Se ohjailee 

yrityksen arvoja ja normeja, mikä on luonteva yhtenäinen käyttäytymisen ja valintojen ohjeistus 

henkilöstölle. Ammatillisen kasvun eettisinä tavoitteina ovat ammatillisten ja persoonallisten 

arvojen kunnioittaminen. Niitä ovat työelämän yleiset eettiset vaatimukset ja oma 

ammattispesifinen ammattietiikka. Yhteiskunnallinen vastuullisuus ja kestävän kehityksen 

periaatteet ylläpitävät ja rakentavat aineellista ja henkistä hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa. 

Eettisiä perusarvoja ovat työntekijöiden keskinäinen vastuullisuus ja välittäminen, vastavuoroisuus, 

rehellisyys, rakentava kriittisyys, ekologisuus ja erilaisuuden hyväksyminen työyhteisössä ja 

organisaatiossa. (emt.)  

 

Eettinen herkkyys on osa ammattietiikkaa. Tutkijoiden mukaan eettinen herkkyys tarkoittaa kykyä 

tunnistaa eettinen ongelma arki- tai työelämän tilanteissa. Siihen liittyvät tiedot ja taidot tunnistaa 

ihmisten erityispiirteet, tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet. Eettinen herkkyys on parhaimmillaan 

pohdintaa siitä, kuinka oma toiminta vaikuttaa toisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Tilanteiden 
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hallinta ja ennakointi sekä toiminnan seurauksien pohdinta osoittavat käytännön eettistä herkkyyttä. 

Omien tunteiden hallinta, asenteiden ja arvojen puntarointi sekä ennakkoluulojen tunnistaminen ja 

arviointi ovat tärkeä osa eettisen herkkyyden hallintaa. On tärkeä huomata, että työntekijän eettinen 

herkkyys voi vaihdella eri tilanteissa. Se on siis osin tilannesidonnainen eikä vain persoonallisuuden 

piirre. Työntekijöiltä vaaditaan siten erilaisissa tilanteissa empatia- ja roolinottotaitoja. 

Mielikuvaharjoittelun avulla oman ammatin tilanteita voidaan oppia tunnistamaan ja poistamaan 

epäeettisiä ajatuksia. (Juujärvi & al. 2007, 21- 22.) 

 

Ammattieettisen toiminnan osatekijät ovat Restin, Narvaezin, Bebeaun ja Thoman (1999) mukaan 

eroteltavissa neljän osan tapahtumaketjuun. Ensinnä tilanne tai työtilanne pitää havaita ja tulkita 

eettis-moraaliseksi ongelmaksi. Ongelmien ennakointiin ja havaitsemiseen tarvitaan aina herkkyyttä 

ja avoimuutta. Toiseksi on ryhdyttävä toimintaan hankalan tilanteen ratkaisemiseksi ja valittava 

toimintavaihtoehdoista oikein. Kolmanneksi on oltava motivoitunut toimimaan ammattieettisesti 

oikein unohtaen esimerkiksi kaupalliset tai mielihyvään liittyvät intressit. Neljänneksi työntekijällä 

on oltava moraalista selkärankaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaan myös hankalissa 

ristiriitatilanteissa. Jokaista osatekijää tarvitaan ammattieettisen toiminnan aikaansaamiseksi, sillä 

epäonnistuminen yhden osatekijän kohdalla voi aiheuttaa epäonnistumisen koko toiminnassa ja 

palveluketjussa.  

 

Suomalaisten tutkijoiden mukaan ammattieettistä toimintaa pitää tarkastella myös kahdesta 

käytännön näkökulmasta. Ensinnäkin on hyvä selvittää, miten ammattilaiset toimivat ja noudattavat 

ammattieettisiä ohjeita työssään. Toiseksi on tärkeä selvittää, miten ammattilaisten tulisi toimia 

ammattieettisesti hyvin ja oikein.  Eettinen osaaminen nähdään olennaisena osana ammatillista 

asiantuntijuutta, sillä työelämän kansalliset ja kansainväliset muutokset haastavat koko 

toimintakentän ja -ketjun. (Juujärvi & al. 2007, 7.) 

 

Eettistä osaamista ja herkkyyttä tarvitaan matko-oppaan työssä, sillä he työskentelevät eri 

kulttuureista olevien mediaryhmien kanssa. Ryhmä voi olla homogeeninen tai siinä voi olla useiden 

kulttuurien edustajia. Vuorovaikutuksessa on aina vähintään kaksi erilaista kulttuuria: Suomi ja 

vieraileva maa. Salo-Leen (1996) mukaan kulttuurilla viitataan arkisiin käytäntöihin, kuten ruokaan 

ja ruokailuun, juomiin ja juomatapoihin sekä pukeutumiseen. Taustalla vaikuttavat näkymättömät 

kulttuuripiirteet, joita ovat arvot, normit sekä käsitys yhteiskunnallisesta tasa-arvosta miesten ja 

naisten kesken. Kulttuuri jäsentää ja määrittelee arkielämää ja valintojamme. Eri kulttuureissa tavat 

ja perinteet, uskonnolliset käsitykset sekä käsitykset maailmankuvasta voivat olla erilaisia. 
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Länsimainen arvomaailma korostaa yksilöllistä ihmisarvoa, tasa-arvoa ja yksilön oikeuksia 

yhteiskunnassa. Joissakin kulttuureissa, esimerkiksi aasialaisessa arvomaailmassa yhteisöllisyys ja 

hierarkkiset valtarakenteet menevät yksilön edun edelle. On hyvä muistaa, että kulttuurit eivät ole 

pysyviä, vaan ne muuttuvat ja sekoittuvat saaden vaikutteita toisiltaan. (emt.) 

 

Matkailualalla jokaisen työntekijän eettisen ammatillisen kasvun ymmärtäminen on aiheellista. 

Eettiset näkökulmat ovat tärkeitä kaikilla työpaikoilla, mutta erityisesti niillä työpaikoilla ja 

oppimisympäristöissä, joissa ollaan tekemisissä vieraista kulttuureista olevien työtoverien ja 

asiakkaiden kanssa. Yrityksen tai toimijan eettisen koodin perusteella voidaan valita niiden arvoja 

tukevat yhteistyökumppanit. Tulevaisuudessa eettinen koodi on läpinäkyvä ja itsestään selvä 

kohteen ja yrityksen markkinointikeino. Matkailutoimijoiden on tarkasteltava toimintaympäristöjä 

ja yhteistyökumppaneita kriittisesti eettisestä näkökulmasta.  Suomen ja Helsingin matkailutoimijat 

saattavat siten valita yhteisyökumppanit ja verkostot niiden eettisten arvojen mukaan. Tavoitteena 

on eettinen kuluttaminen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi koko palveluketjussa. 

Matko-oppailla on avainrooli myös eettisen ammatillisen kasvun tukijoina ja valistajina, sillä heidän 

työkenttä, verkostot, näkyvyys ja vaikutusmahdollisuudet ovat laajat. Matko-oppaiden 

valjastaminen eettisen kasvun ilmentymiksi on vielä käyttämätön voimavara. 

 

 

 

5 TUTKIMUKSEN KYSYMYKSET JA TOTEUTTAMINEN 

 

 

 

Tutkimustyön tarkoituksena on selvittää Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimistolle 

työskentelevien matko-oppaiden ammatillista osaamista mediaryhmien vierailujen onnistumisessa. 

Millaista on matko-oppaiden ammatillinen osaaminen mediaryhmien palvelussa? Miten matko-

oppaiden ammatillista osaamista ja työyhteisöä tulisi kehittää?  

 

Pragmaattinen tiedonintressi on pyrkimystä ymmärtää ja selittää asioita. Se liittyy tutkimustulosten 

siirtämiseen käytäntöön ja niiden välittömään hyödyntämiseen matko-oppaiden ammatillisen 

osaamisen, koulutustarpeiden ja työyhteisön kehittämisessä. (Dewey 1999.) Tutkimuksen tuloksia 

voidaan käyttää Erikoisoppaana toimiminen -tutkinnonosassa (opetushallitus 2000, 26 - 27), matko-

oppaiden ja erikoisammattitutkinnon koulutuksen sisällön suunnittelussa, toteutuksessa ja 
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arvioinnissa. Matkailun muutokset näkyvät matkailijamäärien, matkailijoiden lähtömaiden ja 

segmenttien kasvuna, mikä on pitkäjänteisen kokonaismarkkinoinnin ja mediaryhmien 

markkinointiviestinnän ansiota. Matkaoppaan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset tulee 

päivittää vastaamaan ajankohtaisia työelämän tarpeita. Työyhteisön tarkastelu ja kehittäminen 

freelancen näkökulmasta on myös tarpeellista. 

 

Tutkimusaineiston keruussa käytettiin laadullisia menetelmiä. Primääriaineisto hankittiin matko-

oppaiden ryhmähaastattelulla ja ammatillisen osaamisen havainnoinnilla. Sekundääriaineistoa 

hankittiin pilottihaastattelulla ja pilottihavainnoinnilla, joiden avulla tarkennettiin ryhmähaastattelun 

kysymyksiä ja havainnoinnin kohteita. Havainnoinnin tukena oli kamera ja työskentelytilanteet 

valokuvattiin. Yhteensä aineistoa karttui seitsemältä matko-oppaalta. Kaksi henkilöä esiintyi 

kahdessa tutkimuksen osassa. Tutkimukseen osallistuvien työkokemus matkailualalla oli 

keskimäärin 13 vuotta ja Helsingissä oppaana 8 vuotta, matko-oppaana keskimäärin 3,5 vuotta. 

Tutkimuksessa esiintyneet matko-oppaat ovat työskennelleet mediaryhmien oppaina eri 

toimeksiantajille. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto, MEK, UM ja 

opetusviranomaiset ovat olleet suurimmat työllistäjät. Tuloksissa niitä nimitetään yhteisesti 

toimeksiantajiksi. Aineisto hankittiin maalis-marraskuussa 2008. 

 

Varton (1992, 108) mukaan laadullinen tutkimus on aina kokonaisvaltaista. Haastattelun ja 

havainnoinnin avulla voidaan päästä lähemmäksi tutkittavien kokemuksia ja ajatuksia. 

Ihmistutkimuksen yleistykset tehdään suhteessa osien merkitysyhteyksiin, koko siihen 

merkitystodellisuuteen, joka elämismaailma on. Tutkimusaihe ja -kohde kietoutuvat 

hermeneuttisesti toisiinsa. Kehä alkaa tutkijan työkokemuksen perusteella syntyneestä 

esiymmärryksestä valitsemassaan tutkimuskohteessa ja kohdetta rajataan kokonaisuudesta. 

Tutkimus on myös lisäämistä ja aineiston uudelleen järjestämistä. Tutkimusilmiön ymmärtäminen 

ja käsitteellistäminen tapahtuvat kehämäisesti. (emt.) 

 

Grönfors (1986, 42 – 45) painottaa, että tutkimusmenetelmien valinnassa ja käytössä on 

varmistuttava tarkoituksenmukaisuudesta. Tutkimusongelman kehittyminen tarkennettuun ja 

tiiviimpään muotoon tutkimusprosessin aikana on jo osa analyysia. Tutkimuskysymykset ovat 

muuttumisprosessissa kenttätyön aikana, ja ne voivat muuttua ja tarkentua. On tärkeää, että 

tutkimussuunnitelma pidetään avoimena ja joustavana kentältä tuleville vaikutteille. Ulkoisten 

vaikutteiden hyödyntäminen tutkimuksessa on sen onnistumisen edellytys. Valmistautuminen on 

kuitenkin tärkeää, mikä käsittää tutkimuksen kulun pääpiirteittäin alkuvalmisteluista ja 
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tutkimusmenetelmien valinnasta aina analyysitapaan asti. Yksi muutos tutkimussuunnitelmassa voi 

vaikuttaa muihin toimenpiteisiin. Alan uusimpiin tutkimuksiin tutustuminen on osa prosessia. 

Aikaisemmat tutkimukset eivät saa johdatella valintoja liikaa, vaan innoittaa tutkijaa löytämään uusi 

näkökulma aiheeseen. 

 

Anttila (1996, 184 – 185) toteaa, että laadullisen tutkimusmenetelmän luonteen ja tiedonintressin 

vuoksi tutkimustyössä korostuvat aina tutkimuskohteen konteksti, ilmiön intentio ja prosessi. 

Prosessilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman merkitystä suhteessa tutkijan omiin resursseihin, ja 

erityisesti siihen, miten tutkijan oma ymmärrys suhteutuu tutkittavaan aiheeseen. Tutkimusaikataulu 

ja muut resurssit, kuten haastateltavien ja havainnoitavien saatavuus, luovat rajat sille, miten syvälle 

on mahdollista päästä tutkittavassa aiheessa. Tutkimus edellyttää kohderyhmän työympäristön ja 

aineiston keruun sekä tutkimustilanteiden huolellista kuvausta. Tutkimuskontekstissa huomioidaan 

tutkittavien inhimillinen toiminta laajasti, sillä sanallinen ja sanaton viestintä voivat olla 

merkityksellisiä. Intentio on merkityksellinen, sillä tutkittavien tarkkailu tutkimustilanteessa voi 

paljastaa, millaisia motiiveja ja tarkoitusperiä tutkittavien ilmaisuun ja tekemiseen liittyy.  

 

Tutkijan oma osuus aineiston keruussa on ensiarvoisen tärkeä. Tutkija itse on tutkimusväline. 

Erityisesti henkilökohtainen kontakti tutkittavien kanssa vaatii tutkijalta tilanneherkkiä sosiaalisia 

taitoja ja harkintaa. (Grönfors 1986, 31.) Kvalen (1996, 110 -111) mukaan tutkimuksen eettiset 

valinnat ovat tärkeä osa koko tutkimusprosessia ja tutkijan päivittäistä työskentelyä. Ihmistieteissä 

ja -tutkimuksessa huolellisen eettisen pohdinnan kohteina ovat tutkimuksen tiedottamiseen ja 

informointiin liittyvät asiat, tutkittavien suostumus ja tutkimuksen luottamuksellisuus koko 

prosessin ajan. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimussuunnitelma on perusteltava eettisesti kestävästi 

kohderyhmälle. Haastattelujen kysymysten tarkoituksenmukaisuus on tärkeä tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta. Tutkimuksessa saatavien tietojen luottamuksellisuus on tärkeä tutkittavien 

eettinen oikeus. Tutkijan eettinen velvollisuus on tutkimusaineiston huolellinen purkaminen, 

raportointi ja analyysi. Tutkimusraportin tulokset eivät saa loukata yksilöitä eivätkä instituutioita. 

Tuominen ja Wihersaari (2006, 265) tarkastelevat tutkimusetiikkaa tekojen ennakoinnin ja 

seurausten näkökulmasta. Tutkijan pitää ymmärtää ja sisäistää tutkimusprosessin eri vaiheiden 

merkitys tutkittaville ja itselleen.     

 

Tutkimuksen tärkeä vaihe on tutkimuslupien hankkiminen. Tutkimuslupa on tarpeellinen 

dokumentti, joka suojelee sekä tutkijan että tutkittavien oikeuksia ja määrittää osapuolten 

velvollisuudet luottamuksellisuudesta. Tutkimuslupaan kirjataan tutkimuksen aihe, käyttötarkoitus 
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ja tutkittavien suostumus. Tutkimuslupa kaikilta tutkimuksen osapuolilta varmistaa heidän selustan 

aineistonkäytön, mahdollisten ristiriitojen ja tutkimuksen julkaisuun liittyvien tekijänoikeuksien 

kanssa. Luottamuksellisuus ja seurausten huomioiminen on tärkeä asia. (Kvale 1996, 153 -154.) 

Tutkimus- ja kuvausluvat pyydettiin Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimistosta, 

asianomaisilta matko-oppailta ja mediaryhmiltä. Valokuvien julkaisuluvat tätä tutkimusta ja 

opetuskäyttöä varten pyydettiin raportointivaiheessa kaikilta kuvissa tunnistettavilta henkilöiltä 

sähköpostilla.  

 

 

5.1 Ryhmähaastattelu 

 

 

Haastattelun ensimmäinen vaihe oli pilotti yksilöhaastatteluna. Aihepiirit olivat tutkimukseen 

osallistuvilla matko-oppailla tiedossa. Pilotin tavoitteena oli tarkentaa ja vahvistaa aiheesta 

tutkijalle muodostunutta esikäsitystä. Tutkijan esikäsitys on muodostunut usean vuoden 

työkokemuksesta matko-oppaana, matkaoppaan ammattitutkinnon kouluttajan työssä ja 

tutkintotilaisuuksien arvioinnissa. Pilotin tarkoituksena oli myös selvittää kysymysten 

yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys kohderyhmässä. Siinä testattiin ryhmähaastattelun teemat: miten 

haastateltavat ymmärtävät kysymykset ja mitä uutta mielenkiintoista sisältöä nousee esille, mitä 

kannattaa huomioida ryhmähaastattelussa. Matko-oppaiden kokemukset ja käsitykset ovat 

työympäristö- ja kulttuurisidonnaisia sekä tilannekohtaisia. Haastattelut nauhoitettiin ja sisältö 

litteroitiin pääpiirteittäin. Pilottihaastattelun tulokset otettiin mukaan aineistoon, sillä siinä on 

matko-oppaan ammatillista osaamista kuvaavaa informaatiota.  

 

Pilottihaastattelun haastateltavien valinta oli harkinnanvarainen ja sisäisesti homogeeni näytteen 

valinta. Valintakriteerinä käytettiin maksimivariaatiota. Pilottihaastatteluun valikoitiin kaksi pitkän 

uran omaavaa ympäri vuoden työskentelevää matko-opasta. Pilottihaastattelujen järjestäminen oli 

haasteellista matko-oppaiden työkiireiden ja vaikeasti yhteen sovitettavien aikataulujen vuoksi. 

Useat aktiiviset matko-oppaat työskentelevät talvisin matkanjohtajina kaukomailla ja ovat kesäisin 

kiireisiä Helsingissä.  Pilottihaastattelut suoritettiin kevättalvella 2008. 

 

Primääriaineisto kerättiin ryhmähaastattelulla, joka toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelun 

aihepiirit olivat tutkimukseen osallistuvilla matko-oppailla tiedossa. Kysymysten muoto ja niiden 

järjestys vaihtelivat ryhmän vuorovaikutuksen mukaan. Ryhmähaastattelu sopi tähän työhön, sillä 
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tavoitteena oli selvittää matko-oppaiden ammatillisen osaamisen vaatimuksia, käsityksiä matkailun 

muutoksista ja median vallasta mielikuvien välittäjänä sekä työyhteisön merkityksestä. Matko-

oppaita on 50, joista 35 on aktiivisia. Ryhmähaastattelun otos oli harkinnanvarainen ja sisäisesti 

homogeeni näytteen valinta. Tarkoituksena oli valikoida näistä aktiivisista matko-oppaista ne, jotka 

ovat työskennelleet mediaryhmien kanssa eniten. Ryhmähaastatteluun valittiin viisi matko-opasta. 

Yksi perui sairauden vuoksi. Aikaa varattiin kaksi tuntia sisältäen kahvituksen. 

Haastattelupaikkana, tai paremminkin ryhmäkeskustelun paikkana oli rauhallinen kokoushuone, 

jonka akustiikka pehmennettiin paksulla pöytäliinalla. Taltiointiin käytettiin nauhuria ja lisänä 

videota laajakantoisen mikrofonin vuoksi. Tilaisuutta ei kuvattu, vaan videonsilmä tuijotti 

kukkaruukkua ikkunalaudalla. Haastatelluille annettiin mahdollisuus täydentää vastauksia 

sähköpostilla jälkikäkeen. Kukaan ei lähettänyt lisätietoja. Tutkija litteroi aineiston asiasisällön 

mukaan. Ryhmähaastattelun aihepiirit ovat:  

 

1. Miten matkailu ja matkailijat ovat muuttuneet urasi aikana? 

2. Millainen on matko-oppaan työnkuva mediaoppaana? 

3. Miten mediaryhmät poikkeavat muista asiakkaista? 

4. Miten valmistaudut mediaryhmien työskentelyyn ja miten se eroaa muista asiakkaista? 

5. Millaista osaamista mediaoppaan työssä tarvitaan. Miten olet selviytynyt? 

6. Millainen olet mediaoppaana? Onko eroa opasidentiteettien välillä?  

7. Mikä on haastavinta myönteisessä ja kielteisessä mielessä mediaoppaan työssä?  

8. Miten käsität median välittämän mielikuvien vaikutusvallan? 

9. Miten toimeksiantaja ja työyhteisö tukevat mediaoppaita? 

10. Miten kehittäisit matko-oppaiden ja toimeksiantajan välisiä yhteistyönmuotoja?  

 

Ryhmähaastattelu on tehokas keino kerätä tietoa, koska samalla kerralla tietoa saadaan usealta 

henkilöltä eri näkökulmista. Tavoitteena on löytää kohderyhmän toiminnassa ja työskentelyssä 

sellaista syvällisempää ajattelua tai toimintaa, mikä on välittömän arkihavainnoinnin 

tavoittamattomissa. Ryhmähaastattelu voi toimia emansipatorisena, vapauttavana ja tasa-

arvoistavana, virikkeiden herättäjänä työyhteisön tai työtehtävien kehittämisessä. Tutkimus on 
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emansipatorinen, sillä se lisää tutkittavien ymmärrystä asiasta ja sen myötä vaikuttaa myönteisesti 

tutkittavien asiaa koskeviin ajattelu- ja toimintatapoihin. Haastateltavalla ryhmällä on mahdollisuus 

luoda omaa keskustelukulttuuria ja käsitteitä työelämän yhteisiin käytäntöihin. Emansipatorisuus 

voi myös motivoida ja innostaa haastateltavia matko-oppaita keskittymään syvällisesti aiheeseen. 

Tutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan ole yhden ainoan totuuden löytäminen matko-oppaiden 

ammatillisessa osaamisessa mediaryhmien kanssa. (Vilkka 2005, 98, 103.) 

 

Ryhmän vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen. Se voi virkistää haastateltavien muistia ja 

ryhmä voi oikaista mahdolliset väärinymmärrykset. Ryhmän sosiaalinen paine voi toisaalta estää 

kielteisten asioiden esilletulon. Ryhmähaastattelun haasteena on se, että haastateltavat voivat puhua 

toistensa päälle. Jos ryhmässä on dominoiva hahmo, voi hän vaikuttaa ilmapiiriin ja haastattelun 

kulkuun. Tutkijan on hyvä kirjata muistiin ryhmän vuorovaikutuksen havainnot, sillä ne otetaan 

huomioon tuloksia tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. Pienehkö harkinnanvarainen näyte antaa 

parhaan tuloksen, jotta haastateltavien sanomisten erottelu ja sisällön purkaminen onnistuu. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 205- 206; Eskola & Suoranta 2005, 96 – 97.) 

 

Haastatteluaineiston laatu ja luotettavuus voidaan varmentaa huolellisella tiedollisella ja teknisellä 

valmistautumisella. Hyvin perusteltu haastattelurunko ja teemat antavat varmuutta tutkijalle.  

Tekninen välineistö pitää olla kunnossa ja testattu. Nauhoitteisiin pitää merkitä haastateltujen nimet 

tai koodit, aika ja paikka. Ryhmähaastattelussa on tärkeä muistaa, että laitteet äänittävät puheen 

tasaisesti kaikilta. Dokumentointilaitteet on hyvä sijoittaa niin, että ne eivät häiritse tilaisuutta. 

Varalaitteet ja tekninen tuki on hyvä olla saatavilla. Ryhmähaastattelun jälkeen aineiston ripeä 

käsittely ja tutkijan muisti parantavat tutkimuksen laatua. Muistiinpanot ja havainnot kannattaa 

kirjoittaa heti auki, jotta asiat ovat vielä tutkijan tuoreessa muistissa. Tallenteiden joutuminen väriin 

käsiin on huomioita riski. Tutkimuksen luotettavuuden ydin on tutkijan eettinen osaaminen ja 

sitoutuminen tutkimusprosessiin. Tutkijan pitää kunnioittaa ihmistutkimuksen erityispiirteitä ja olla 

avoin ja rehellinen kvalitatiivisille menetelmille, joustavuudelle ja muutoksille. Tutkijalta vaaditaan 

dialogin taitoja sietää epävarmuutta ja keskeneräisyyttä ryhmähaastattelun aikana. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 184 – 185; Grönfors 1985, 140.) 
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5.3 Havainnointi 

 

 

Havainnoinnin ensimmäinen vaihe oli pilottihavainnointi. Pilotin suoritti ja valokuvasi tutkimuksen 

tekijä, joka toimi kahden mediaryhmän matko-oppaana. Tavoitteena oli havainnoida ja 

dokumentoida kameralla mediaryhmän työskentelyä ja arvioida mediaryhmien erilaisuutta 

suhteessa muihin matkailijoihin. Pilottiin osallistuvien mediaryhmien valinta oli harkinnanvarainen. 

Valintakriteerinä käytettiin tutkijan ja mediaryhmän yhteistä kielitaitoa. Pilotti auttoi tutkijaa 

tarkentamaan esikäsitystä ja matko-oppaan työskentelyn osaamisvaatimukset. Pilottihavainnoinnin 

kohteina oli kaksi kolmen päivän kestoista kansainvälistä mediaryhmää kesällä 2008. 

Pilottihavainnoinnin tulokset otettiin mukaan aineistoon, sillä siinä on matko-oppaan ammatillista 

osaamista kuvaavaa informaatiota.  

 

Varsinainen havainnointi suoritettiin kesällä ja alkusyksyllä 2008. Havainnointikohteina oli kaksi 

matko-opasta ja kaksi mediaryhmää kokonaisine ohjelmineen. Mediaryhmät valittiin 

harkinnanvaraisesti maksimivariaatiolla edustaen erilaisia ohjelmatuotantoja ja kansallisuuksia. 

Matko-oppaiden valinta myötäili mediaryhmien valintaa, sillä toimeksiantaja valitsi ja palkkasi 

sopivimmat matko-oppaat mediaryhmille. Havainnoinnin runkona käytettiin pilottihavainnoinnin 

tuloksia ja matkaoppaan ammattitutkinnon kohde- ja paikallisoppaan osaamisvaatimuksia (emt.) 

soveltuvin osin. Tämä tutkinnonosa vastasi lähinnä mediaryhmien kanssa työskentelyä, sillä 

matkaoppaan osaamis- ja arviointikriteerejä ammattilaismatkailijoiden kanssa ei vielä ole olemassa. 

Tutkimuksen havainnointisuunnitelma oli systemaattisen ja osallistuvan havainnoinnin välimuoto. 

Matko-oppaan ja mediaryhmän työskentelyä valokuvattiin tilanteisiin sopivalla tavalla. Tutkija 

havainnoi ja kuvasi tilanteet. Havainnointiaika oli kolme päivää mediaryhmää kohden. 

 

Matko-oppaan ammatillisen osaamisen havainnointikohteet mediaryhmien kanssa olivat:  

 

1. Ohjelman suunnitelmallisuus, aikataulutus ja kohteet 

2. Opastaminen mielekkäästi, asiakaslähtöisesti ja tilanneherkästi kohteissa 

3. Opastamisen tekninen hallinta eri tilanteissa: mitä, missä, milloin ja millaisilla laitteilla kuvataan 

4. Matko-oppaan ja mediaryhmän vuorovaikutus  

5. Mediaryhmän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen 
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Havainnointi tukee ryhmähaastattelua. Havainnointi on joustava menetelmänä tarkastella 

mediaryhmien ja matko-oppaiden ammatillista toimintaa ja vuorovaikutusta heidän luonnollisessa 

työympäristössä. Sen avulla voidaan tuottaa ajantasaista ja ammatillista tietoa.  Matko-oppaan 

työssä tilanteet vaihtuvat ja myös huolellisesti suunniteltu opastus voi kohdata ennakoimattomia 

tilanteita. Havainnoinnin avulla voidaan myös paljastaa, miten ammatillisesti matko-oppaat 

työskentelevät. Havainnoinnin kohteet ja kriteerit pitää pohtia huolellisesti aineiston keruun 

suunnitteluvaiheessa, jotta vältytään arkipäivän tarkkailusta, mikä ei täytä tieteellisen tutkimuksen 

kriteerejä. (Hirsjärvi & al. 2007, 207 -209.) Kohdistettu havainnointi on järjestelmällistä. Tärkeintä 

on havainnointikohteiden rajaaminen: mitä havainnoidaan ja miten. Tutkijalla pitää olla 

kokonaiskäsitys ja hyvä tuntemus tutkittavasta kohteesta ja kontekstista. Omakohtainen kiinnostus 

ja ammatillinen kehittyminen innostavat tutkimusaiheeseen. (Grönfors 1986, 100 – 101.)  

 

Havainnoinnin haittana voi olla se, että tutkija häiritsee matko-oppaan keskittymistä ja 

työskentelyä. Riskinä voi olla tutkijan tunnepitoinen suhtautuminen havainnointiin ja tahaton 

sekaantuminen opastuksen kulkuun. Pyrkimyksenä on kuitenkin objektiivisuus ja ulkopuolisen rooli 

tutkimustilanteessa. Havaintojen välitön kirjaaminen ja valokuvaaminen ovat tärkeitä ajoittaa 

oikein. Valokuvaaminen ei saa häiritä matko-oppaan ja mediaryhmän keskittymistä ja työskentelyä. 

Valokuvien silmämääräinen analyysi voi antaa matko-oppaan työskentelystä ja työympäristöistä 

ammatillista tietoa. Valokuvat myös virkistävät tutkijan muistia raportointivaiheessa. (Hirsjärvi & 

al. 2007, 208; Grönfors 1986, 130.) Tutkimus mediaryhmien kanssa rajattiin heidän työskentelyn 

havainnointiin ja dokumentoimiseen kameralla. Mediaryhmien jäsenten haastattelujen järjestäminen 

työtilanteissa ei olisi onnistunut niukkojen aikaresurssien vuoksi. 

 

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

   

Haastattelu- ja havainnointiaineiston analyysissä käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Laadullisen 

aineiston analyysi koostui useista vaiheista, sillä se on analyysia ja synteesiä. Synteesissä luodaan 

kokonaiskuvaa tulkitsemalla aineistoa ja luomalla merkityksiä. Tutkittava ilmiö pyritään 

hahmottamaan uudessa valossa. Tutkimuksen saattaminen synteesin tasolle on merkityksellistä 

tutkimusaineiston huolellisen käytön ja luotettavuuden kannalta. Synteesissä tutkija paneutuu 

ilmiöön syvällisesti ja yrittää ymmärtää ilmiötä teoreettisesti. Aineiston analyysin vaiheet voidaan 
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kuvata myös spiraalimaisesti: koko analyysiprosessi, jossa aineisto, kuvaus, yhteydet, luokittelu ja 

raportointi ovat jatkumona. Tarkoituksena on tutkimuskohteen syvällisempi ymmärtäminen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 144 – 145.)  

 

Haastatteluaineiston kuunteleminen ja purkaminen oli työläs vaihe. Ensin pilottihaastattelun sisältö 

kuunneltiin useaan kertaan huolellisesti ja sitten litteroitiin. Ryhmähaastattelun sisältö niin ikään 

kuunneltiin useaan kertaan huolellisesti ja sitten litteroitiin. Havainnointiaineiston muistiinpanot 

avattiin ja valokuvia tarkasteltiin silmämääräisesti tutkijan muistin tukena.  Koko aineisto oli 

levällään pöydällä. Aineistosta alkoi nousta mielenkiintoisia ajatuksia ja kysymyksiä. Tuomen & 

Sarajärven (2002, 110 – 111) mukaan tutkijan pitää perehtyä aineistoon tietoisen vuorovaikutteisesti 

ja uteliaasti avoimin mielin. Tutkija esittää aineistolle kysymyksiä ja ihmettelee sitä avoimesti. 

Tutkijan ennakkoluuloton ja neutraali asenne auttavat tarkastelemaan ilmiötä monipuolisesti ja 

yksityiskohtaisesti. Aineistosta nousevien luokkien tai teemojen tulee olla yksiselitteisiä ja toisensa 

poissulkevia. Alkuperäisilmaukset pelkistetään ja ryhmitellään sisällön mukaisesti. Niistä 

muodostetaan alaluokkia, jotka sitten vielä yhdistellään yläluokiksi. Yläluokat yhdistetään ja 

muodostetaan ilmiötä kuvaava käsite. 

 

Tässä tutkimuksessa kerätty aineisto analysoitiin induktiivisesti ja osittain deduktiivisesti 

matkaoppaan ammattitutkinnon (emt.) osaamisvaatimuksia hyödyntäen. Induktiivisen päättelyn 

avulla pyrittiin yleistämään aineistosta nousevia asioita ja teemoja. Tarkoituksena oli, että tutkijan 

oma ammatillinen kokemus matko-oppaana ja esikäsitys työstä näkyisivät tutkimusotteessa. On 

tärkeä huomioida, että tutkijan omat näkemykset ja ennakko-oletukset eivät kuitenkaan ohjailisi 

aineiston analyysia. Analyysin yksiköksi valittiin sanayhdistelmä tai lauseen kaltainen ajatus, jossa 

matko-opas kuvaili osaamistaan ja kehittymistarpeitaan sekä työyhteisön kehittämistä. Luokat 

elivät, kunnes käsitteet ja aineisto asettuivat yhteneväisesti ja toisensa poissulkien paikoilleen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 95 - 97.)  

 

Koko aineisto järjesteltiin ja luokiteltiin, ja tulokset raportoitiin toisiinsa nivoutuneena yhtenä 

kokonaisuutena. Vielä raportointivaiheessa palasin aineistoon kuuntelemaan niitä uudestaan. 

Tuttujen äänien kuunteleminen palautti elävästi mieleen asioita litteroidun tekstin ohella. Aineiston 

järjestelyssä ja luokittelussa olivat myös tunteet mukana, joten tietoisesti pyrin pitämään tutkijan 

objektiivisen otteen. Voin todeta, että nauhojen uudelleen kuunteleminen muutaman viikon kuluttua 

haastattelusta auttaa objektiivisessa otteessa. Valokuvia käytin muistin virkistämiseen ja tukemiseen 

raportoinnissa.  Valokuvat järjestettiin ja nimettiin luokkien käsitteiden, kvalifikaatioiden mukaan. 
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Tässä tutkimuksessa valokuvat ja niiden analyysi olivat tärkeä osa tutkimuskysymyksiin 

vastaamisessa ja kokonaisuuden hahmottamisessa. Matko-oppaan työnkuva on uusi ja kuvat 

kertoivat oleellisesti työnkuvan erot suhteessa kaupunkioppaisiin. Ilman kuvia lukijan olisi työlästä 

seurata tutkimusprosessia ja raportointia. Valokuvat (50 kpl) ovat sisäiseen käyttöön ja matko-

oppaiden koulutukseen. Tässä tutkimusraportissa on 15 valokuvaa havainnollistamassa ja 

konkretisoimassa tuloksia. 

 

Tässä tutkimuksessa matko-oppaiden ammatillisen osaamisen yläluokkia on viisi. Ne jakautuvat 

edelleen kolmesta kuuteen alakuokkaan. Ammatti-identiteetti ja työyhteisön kehittäminen 

muodostavat oman yläluokan. Kunkin alle muodostui kolmesta neljään alaluokkaa. Kokoava käsite 

on ammatillisen osaamisen ja työyhteisön kehittämistarpeet. Siihen muodostui neljä yläluokkaa, 

jotka jakaantuvat kukin neljään alaluokkaan. Tulokset on esitetty kerronnallisesti. Tekstiä 

elävöittämässä on suoria lainauksia haastatteluaineistosta.   

 

Mielestäni luotettavan analyysin kriteerit täyttyvät tällä analyysimenetelmällä. Tutkimuksen 

toistaminen samalla aineistolla eri tutkijan toimesta onnistuisi. Tutkimuksen luokitukset voisivat 

kuitenkin olla erilaiset esimerkiksi tutkijan tutkimuskohteesta ja ilmiöstä olevan esikäsityksen 

mukaan. Tutkijan taidoilla voi myös olla merkitystä. 
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6 TULOKSET: MATKO-OPPAAN AMMATILLINEN OSAAMINEN 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimistolle 

työskentelevien matko-oppaiden ammatillista osaamista kansainvälisten mediaryhmien vierailujen 

onnistumisessa. Tutkimuskysymykset ovat: Millaista on matko-oppaiden ammatillinen osaaminen 

mediaryhmien palvelussa? Miten matko-oppaiden ammatillista osaamista ja työyhteisöä tulisi 

kehittää? Matkailun ammattilaisryhmät ja erityisesti mediaryhmien vierailut tuovat haasteita matko-

oppaiden erilaiselle ammatilliselle osaamiselle, kvalifikaatioille, kompetenssille ja ammatti-

identiteetille. Tutkimusaineiston keruussa käytettiin laadullisia menetelmiä. Primääriaineisto 

hankittiin matko-oppaiden ryhmähaastattelulla ja ammatillisen osaamisen havainnoinnilla 

mediaryhmien kanssa. Aineistoa hankittiin myös sekundäärisillä menetelmillä pilottihaastattelulla ja 

pilottihavainnoinnilla. Havainnoinnin tukena oli kamera ja työskentelytilanteet valokuvattiin. 

Valokuvat otti tutkija, joka on harrastelijakuvaaja. Valokuvat ovat sisäiseen koulutuskäyttöön. 

Tuloksien yhteydessä on valokuvia havainnollistamassa tekstiä. Valokuvissa esiintyviltä 

tunnistettavilta henkilöiltä on kuvien julkaisulupa tässä tutkimuksessa. Yhteensä aineistoa karttui 

seitsemältä matko-oppaalta maalis-marraskuussa 2008.  

 

 

6.1 Ammatillinen osaaminen 

 

 

Ammatillinen osaaminen on tietojen ja taitojen soveltamista joustavasti ja ennakoivasti käytäntöön. 

Kvalifikaatiot ovat työn ja toimintaympäristön asettamia vaatimuksia, joita määrittävät 

työmarkkinat ja työelämän muutokset. Kompetenssi on työntekijän pätevyys ja ominaisuuksia 

selviytyä työtehtävistä. Kvalifikaatiota ja kompetenssia käytetään usein myös synonyymeina. 

(Antikainen & al. 2003, 144; Ruohotie 2000, 17.) Oppaan työ on itsenäistä ja vastuullista 

asiantuntijatyötä, jossa vaaditaan hyvää yleissivistystä.  Opas hyödyntää kohteen erityispiirteitä ja 

vetovoimatekijöitä ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Alan tietolähteiden tunteminen on 

tärkeää, sillä opastukset ovat eriytyneitä ja laaja-alaisia. Oppaan työ edellyttää matkailuelinkeinon 

tuntemisen. Kohteiden ja palvelujen tuntemus, yhteiskunnallisten asioiden, historian, maantiedon, 

oman kielen ja kulttuurin, gastronomian ja tapahtumien osaaminen näkyvät käytännön työssä. 

Kielitaito ja vieraiden kulttuurien tuntemus ovat avaintaitoja. (opetushallitus 2001, 29 – 30.) 
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Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan ammatillinen osaaminen voidaan 

jakaa viiteen luokkaan. Ensimmäisenä on mediaryhmien ohjelman tekninen osaaminen, johon 

kuuluvat ohjelman suunnittelu ja toteuttaminen, työtilanteiden ennakointi ja varasuunnitelmat. 

Toisena on matkailuelinkeinon ajantasainen osaaminen ja kohdetiedon tuntemus, mikä sisältää 

matkailun muutoksen, kohdetietojen ja ajankohtaisten tapahtuminen tuntemisen. Kolmantena on 

vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen osaaminen, mikä sisältää kommunikointitaidon ja 

haastattelujen järjestämisen. Neljäntenä on kulttuurisensitiivinen osaaminen, mikä sisältää 

toimijoiden ja mediaryhmän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huolehtimisen. Viidentenä on 

mielikuvamarkkinoinnin osaaminen, mikä sisältää mediaryhmien vaikutusvallan ymmärtämisen 

mielikuvayhteiskunnassa Suomi-kuvan ja Helsinki-brändin kehyksessä.  

 

Näiden kvalifikaatioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen on haasteellista, sillä kaikki työelämän 

vaatimukset ja osaamisen kohteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja tärkeitä työssä 

onnistumisessa. Kuvio1 luetaan myötäpäivään alkaen kello 12 kohdalta. 

 

          

 

KUVIO 1. Kvalifikaatiokukkanen: matko-oppaan ammatillisen osaamisen alueet ovat 

vuorovaikutuksessa ja tukevat toisiaan. 
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6.1.1 Mediaryhmien ohjelman tekninen osaaminen 

 

Tuotannollistekniset kvalifikaatiot sisältävät työntekijän perusammattitiedot ja -taidot, ammatillisen 

pätevyyden ja työasenteen. Monitaitoisuus ja laaja-alaisuus, työtehtävien suunnittelu ja organisointi 

ovat tarvittavia osaamisen alueita. (Väärälä 1995, 44.) Oppaan työssä vaaditaan laajaa eri alojen 

yleissivistystä.  Opas osaa hyödyntää kohteen erityispiirteitä ja vetovoimatekijöitä ohjelmien 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Erikoisoppaan ammatillisessa osaamisessa keskeistä on erikoisalan 

tekninen hallinta ja järjestelyjen käytännön hoitaminen. (opetushallitus 2001, 26.) 

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan mediaryhmien ohjelman tekninen osaaminen 

voidaan jakaa kuuteen luokkaan: 

 

• suunnittelun ja toteutuksen osaaminen 

• rahoituksen ymmärtäminen ja hakeminen 

• kuvauslupien anominen 

• kuvausajankohtien valinta 

• kuvauskohteiden valinta 

• ennakoinnin ja varasuunnitelmien osaaminen 

 

Matko-oppaan työtehtävät vaihtelivat mediaryhmien ohjelmien valmistelussa ja toteuttamisessa. 

Käytännössä oli kaksi vaihtoehtoa. Analyysissa niitä kutsutaan passiivinen ja aktiivinen malli. 

Passiivisessa mallissa toimeksiantaja suunnitteli mediaryhmän ohjelman sisällön ja järjesti 

kuvausluvat kohteisiin, mediaryhmän kuljetuksen ja ohjelman rahoituksen. Toimeksiantaja ei 

konsultoinut matko-opasta ohjelman sisällön, reittien eikä aikataulujen suunnittelussa. Matko-

oppaalle lähetettiin valmis ohjelma, aikataulu ja kuvauskohteiden kontaktitiedot. Matko-oppaan työ 

saattoi olla siten tarkkaan sidottu toimeksiantajan laatimaan ohjelman mukaan. Matko-opas epäröi 

tehdä siihen muutoksia, vaikka hänen osaamisensa olisi suonut erilaisia vaihtoehtoja. Passiivisessa 

mallissa matko-opas konsultoi toimeksiantajaa kenttätyöskentelyn aikana vähemmän kuin 

aktiivisessa mallissa.  Matko-oppaan työtehtävät vaihtelivat: opastuksia oli ulkona ja sisätiloissa. 

Erityisesti, kun työympäristö oli arktinen, matko-oppaan ammatillinen asenne ja osaaminen 

punnittiin Helsinki-brändin kehyksessä. (Kuva 1.) 
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KUVA 1. Matko-opas kertoi mielenkiintoisia asioita Helsingin historiasta printtimedian edustajalle. 

Kuva on otettu Senaatintorilla Helsingissä kevättalvella 2008. 

 

 

Aktiivisessa mallissa matko-opas suunnitteli koko ohjelman toimeksiantajan pyynnöstä ”työ 

tekijäänsä neuvoo” -menetelmällä ja hän toimi myös mediaryhmän matko-oppaana. Hän sai 

alustavia tietoja tulevasta mediaryhmästä sähköpostilla, puhelimessa ja toimistokokouksessa 

toimeksiantajalta. Hänellä oli käytössään toimeksiantajan puhelin. Sähköinen kirjeenvaihto ja 

puhelinkeskustelut vieraalla kielellä, teknisen ammattislangin oppiminen ja aikaerojen 

huomioiminen olivat haasteellista. Matko-opas hoiti myös rahoituksen hankkimisen oheispalvelujen 

maksamista varten yhdessä MEK:n kanssa, mikä oli täysin uutta ja haasteellista matko-oppaan 

työssä.  

 

Aktiivisessa mallissa ohjelman suunnitelmallisuus, aikataulutus ja kohteiden valinta olivat tärkeitä 

taloudellisen ja tehokkaan ohjelman perusasioita. Helsinki-brändia tukevat kohdevalinnat designin, 

taidenäyttelyiden ja arkkitehtuurin piirissä sekä erityisesti luonto ja merellisyys olivat 

vetovoimaisia.  Matko-oppaan oma suunnittelema ohjelma oli luova ja joustava huomioiden 

paikalliset tapahtumat ja uutuusnäyttelyt. (Kuva 2.) Huhtikuussa kuvattiin talven väistymistä, 

jäidenlähtöä ja kevään tuloa. Rospuuttoaikana kuvattiin dokumenttia, jonka aihe oli ajankohtainen 

ja ikävä. Siinä pimeys ja musta meri korostivat aiheen synkkyyttä. Suosituin kuvausajankohta oli 

kuitenkin keskikesä ja valoisat yöt. Syksy oli yllättävän vilkas mediaryhmien kausi kuluvana 

vuonna. 
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KUVA 2. Mediaryhmän juontaja keskittyi näyttelytietojen ja puheenvuorojen harjoitteluun. Kuva on 

otettu Arabiamuseon näyttelytiloissa Helsingissä syksyllä 2008. 

 

 

Aktiivisessa mallissa matko-opas valitsi kuvauskohteet teeman mukaan ja anoi kuvausluvat 

suullisesti tai kirjallisesti. Kuvausajankohta ja -kohde tukivat aina ohjelman tai jutun teemaa, 

esimerkiksi merellistä Helsinkiä ja vuodenaikojen vaihtumista. (Kuva 3.) Työskentelyn tukena oli 

toimeksiantajan epätäydellinen luettelo kuvauskohteiden kontaktihenkilöistä. Kuvauslupa oli 

vapaamuotoinen dokumentti, johon merkittiin kuvausten ajankohta ja kesto, kohde, kuvauksen 

tarkoitus, missä materiaalia käytettäisiin ja tuotantoyhtiön tiedot. Kuvausluvat anottiin kirjallisesti 

kaikkiin matkailukohteisiin, ohjelmapalveluyrityksiin, kauppatoreille, kauppahalleihin ja 

ravintoloihin. Liitteeksi laitettiin tuotantoyhtiön lähettämä tietolomake tai muu dokumentti. 

Kuvauslupien käsittely vei noin kaksi viikkoa. Poikkeustapauksessa Kauppatorin kuvauslupa 

anottiin pikatoimituksena, ja lupa myönnettiin tavallista nopeammin. Kuvausluvat anottiin 

suullisesti HKL:n julkisissa liikennevälineissä ja Suomenlinnan lautalla tapahtuneita kuvauksia 

varten. 

 

Kuvauslupavapaita kohteita olivat puistot, julkiset tilat ja useimmat muistomerkit. Poikkeuksena oli 

esimerkiksi Sibelius-monumentti, jonka kuvaamiseen olisi pitänyt anoa lupa sitä hallinnoivalta 

säätiöltä. Teeman mukaisen ohjelman suunnittelu, eri vaihtoehtojen esittäminen tuotantoyhtiölle ja 

asiantuntijahaastattelujen järjestäminen veivät yleensä kaksi tai kolme viikkoa. Kuvauskohteissa 

hämmennystä herätti freelance matko-oppaan kotisähköpostiosoite. Tärkein työväline oli 

sähköposti. Joissakin tapauksissa matko-opas tapasi kuvauskohteen edustajan henkilökohtaisesti, 
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mikä oli myönteistä toiminnan sujuvuudelle ja sisällön tarkentamiselle. Matko-opas edusti 

kuitenkin aina toimeksiantajaa ja toimi sen ohjeiden ja budjetin mukaan. 

 

 

KUVA 3. Matko-opas tiesi Helsinki-brändia tukevat kuvauspaikat ja -ajat. Kuva on otettu 

Kaivopuiston rannassa Helsingissä kevättalvella 2008. 

 

 

Aktiivisessa ja passiivisessa mallissa matko-oppaan työtehtävät kestivät kolmesta tunnista kolmeen 

päivään. Kokonaiset työpäivät venyivät pitkiksi. Mediaryhmien koko vaihteli yhdestä 

monitoimitoimittajasta viiden - seitsemän hengen ryhmiin. Kuvausryhmän koko vaihteli, mutta 

työnjako on aina selkeä: kuvaaja, äänittäjä, kenttäohjaaja, luovaohjaaja ja juontaja. (Kuva 4.) 

Ohjelman oma juontaja opetteli ja puhui matko-oppaan välittämän kohde- ja tuoteinformaation sekä 

haastattelujen tulkkaukset nauhalle. Kun mediaryhmässä oli mukana juontajatähti tai mediaryhmä 

filmasi elokuvaa, oli ryhmän koko paljon suurempi. Mediaryhmässä oli teknisen henkilökunnan 

lisäksi meikkaajat ja puvustajat. Mediaryhmän sisäinen vuorovaikutus ja erilaiset temperamentit 

vaikuttivat työskentelyn ilmapiiriin. Matko-oppaan rauhallisuus koettiin tasoittavana, rauhoittavana 

ja luottamusta herättävänä tekijänä ryhmässä. 

 

Mediaryhmien viipymä on pidentynyt muutamaksi päiväksi. Kuvaus vie paljon aikaa 

ja kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. Kaikki ei mene aina ohjelman mukaan. Voi tulla 

viivytyksiä ja koko ohjelma elää sen mukaan.  Jos mukana on tunnettu päätähti, joka 

meikataan ja laitetaan, voi ryhmässä olla viisi tai kuusi.  

 



 

53 

 

Joskus voi olla enemmänkin, kun kuvataan elokuvia. Mukana on silloin avustajia. 

Elokuvien aikana laitteet voivat olla suuria, voidaan käyttää myös irtofasadeja. Se vie 

paljon aikaa ja pitää olla kuvausrauha. 

 

Kuvauslaitteet vaihtelivat mediaryhmän koon mukaan. Nykytekniikan ansioista kamera oli usein 

olkapäällä kannettava monitoiminen hi-techlaite, jossa oli myös sisäänrakennettu valolaite. 

Lisävarusteena oli usein kokoontaitettava kolmijalka (tripod). Isot kamerat ja varrelliset mikrofonit 

veivät tilaa kuljetuksessa ja kuvauskohteissa sekä väentungoksessa esimerkiksi Kauppatorilla ja 

Esplanadilla. Laitteet olivat painavia, kosteusherkkiä ja arvokkaita. Joillakin laitteilla oli vara-akut. 

Sähkön saatavuus oli aina tärkeä asia isojen laitteiden kanssa. Kuvauslaitteiden siirtäminen ja 

kuvausten valmistelu veivät paljon aikaa ja tilaa.  Laitteita piti vartioida koko ajan myös 

mediaryhmän tuumaus- ja ruokataukojen aikana.  

 

 

KUVA 4. Mediaryhmän työnjako oli aina selkeä. Mediaryhmä kuvasi veneellä saapuvaa juontajaa 

yöttömässä yössä. Kuva on otettu Klippanin edustalla Helsingissä kesällä 2008. 

 

 

Passiivisessa ja aktiivisessa mallissa mediaryhmien teknisen toiminnan ymmärtäminen ja 

toiminnallinen osaaminen toteutuivat kunkin matko-oppaan henkilökohtaisten ominaisuuksien 

mukaan ”työ tekijäänsä neuvoo” -menetelmällä.  Osaamisen kohteet olivat mitä, missä, milloin ja 

millaisilla laitteilla mediaryhmät kuvasivat. Opastamisen tekninen hallinta kävellen, polkupyörällä, 

bussissa, veneessä tai kuumailmapallossa olivat avainkvalifikaatioita. Matko-oppaiden 

ammatillinen perusosaaminen ja varmuus olivat vahvoja. Matko-oppaiden joustavuus ja yllätyksien 
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ammattimainen hallitseminen vahvistivat tutkijan esikäsitystä heidän tilanneherkistä sosiaalisista 

taidoistaan ja epävarmuuden sietokyvystään.  

 

Matko-oppaan piti tietää käytännölliset ja Helsinki-brändia tukevat kuvauspaikat, jotta samalta 

kuvausjalalta voitiin kuvata paljon materiaalia rauhallisessa ympäristössä ja sopivassa 

valaistuksessa. Päivänvalo ja auringon sijainti olivat tärkeä kuvauskohteiden kriteeri ja se rytmitti 

kuvausaikataulua. Toisaalta eräs mediaryhmä odotti hämärän ja pimeän tuloa saadakseen 

oikeanlaisen, teemaan sopivan sinertävän luonnonvalon. Reflector eli heijastin oli tärkeä apuväline 

filmin valoherkkyyden tarkistamisessa. (Kuva 5.) Kuvaustilanteiden ennakointi ja varasuunnitelmat 

olivat tärkeitä työssä onnistumisessa.  Sateisina päivinä matko-opas sovelsi ohjelmaa ja järjesti 

sisäkuvaukset. Väenpaljoutta ja ruuhkaa kuvatessa ohjelmaa sovellettiin niin, että Esplanadilla 

kuvattiin kulttuuritapahtumien aikaan ja spontaanisti hevosvossikkaa tai kissasirkusta.  Matko-opas 

ei aina ehtinyt kysyä kuvauslupaa kohteelta. 

 

 

KUVA 5. Luova ohjaaja (creative director) tarkensi kuvauskulman reflectorilla ja matko-opas 

asiasisällön juontajan kanssa. Kuva on otettu Pakkahuoneen laiturissa Helsingissä syksyllä 2008. 

 

 

Kuvausryhmiltä voi oppia. Ne tietävät heti mitä tekevät ja osaavat arvioida valon ja 

kuvakulmat. Pitää vain puhua pälpättää tosi paljon, niin ne kyllä tietävät, mihin 

asioihin tarttuvat ja mikä kiinnostaa. Pitää vain tarjota paljon, että kyllä Helsingissä 

löytyy kaikenlaista kuvaamista ja tekemistä. 
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Passiivisessa ja aktiivisessa mallissa matko-oppaan kenttätyöskentelyn työtehtävät, vastuut ja 

velvollisuudet olivat samankaltaisia. Eroja oli mediaryhmän ohjelman valmistelussa. Matko-oppaan 

itseohjautuvuus, valinnan vapaus, osaamisen joustava ja ennakoiva soveltaminen olivat suurempi 

aktiivisessa mallissa. Uuden osaamisen ja vastuun tuoma epävarmuus oli myös stressaavaa. 

Aktiivisessa mallissa matko-oppaan työ oli kuitenkin mielekäs kokonaisuus, ja hän sovelsi 

spontaanisti paikallisia tapahtumia kuvausteemaan. Matko-opas vei kuvausryhmän 

Olympiastadionin torniin kuvaamaan pienvenepurjehdusta Töölönlahdella. (Kuva 6.)  

 

Aktiivisessa mallissa matko-oppaiden itsearviointi ja reflektiivinen oman toiminnan pohdinta olivat 

suurempi kuin passiivisessa mallissa. Sen mahdollisesti aiheutti kokonaisuuden hallinnan tuoma 

myönteinen paine, tarve onnistua ja kehittää työtä.  Mediaryhmien tyytyväisyydessä matko-oppaan 

työskentelyyn ei löytynyt eroja passiivisen ja aktiivisen mallin välillä. Kaikki tutkimuksessa 

esiintyneet matko-oppaat olivat työhönsä motivoituneita ja autonomisia. Mediaryhmät olivat 

arvostaneet matko-oppaiden työpanosta heidän työskentelynsä mahdollistajina ja kohteen 

monipuolisina asiantuntijoina. Matko-oppaat olivat saaneet välitöntä suullista myönteistä palautetta 

suoraan mediaryhmiltä tai toimeksiantajilta. Osa oli saanut myös kirjallista myönteistä palautetta 

jälkikäteen.  

 

 

KUVA 6. Tapahtumat kiinnostivat mediaryhmää. Käsikamera nojasi tukevasti kaiteeseen ja tripod 

oli ison kameran tukena. Kuva on otettu Olympiastadionin tornissa syksyllä 2008. 
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6.1.2 Matkailuelinkeinon ja kohdetiedon osaaminen  

 

Matkailu on ihmisten kansallista tai kansainvälistä vuorovaikutusta. Matkailu on 

maailmantaloudessa suurimpia ja nopeimmin kasvavia toimialoja. Matkailun kohdemaat ja -

paikkakunnat hyötyvät suorista ja välillisistä matkailutuloista, työllisyyden kasvusta, kohteen 

myönteisistä imagovaikutuksista ja kulttuurien suojelemisesta. Teknologiset muutokset ilmenevät 

uusien ja nopeampien liikennevälineiden, liikkumismuotojen ja virtuaalimatkailun kehityksenä. 

(Vuoristo 1998, 58.) Oppaan työ edellyttää matkailuelinkeinon ja merkityksen tuntemisen. 

Kohteiden ja palvelujen tuntemus, yhteiskunnallisten asioiden, historian, maantiedon ja tapahtumien 

osaaminen muodostavat perustan. (opetushallitus 2001, 29 – 30.) Erikoisoppaan ammatillisessa 

osaamisessa keskeistä on kohdeosaaminen. (emt. 27). 

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matkailuelinkeinon ja kohdetiedon osaaminen 

voidaan jakaa neljään luokkaan:  

 

• matkailun muutoksien ymmärtäminen 

• kohdetiedon osaaminen 

• markkinointikuvausten ja dokumenttikuvausten erityispiirteiden osaaminen 

• yhteiskunnallisten ja ajankohtaisen asioiden osaaminen 

 

Matkailuelinkeinon laaja ymmärtäminen ja kohdetiedon osaaminen ja soveltaminen mediaryhmän 

tarpeisiin ja tavoitteisiin muodostivat tärkeän toimintakontekstin. Matko-oppailla oli hyvin tiedossa 

matkailun myönteiset muutokset ja palvelualan kasvu. Jokainen mediaryhmä oli yksilö ja 

valmistelut tehtiin niiden toiveiden ja teemojen mukaan. Markkinointi- ja dokumenttiohjelman 

kuvaukset vaativat erilaista osaamista. Markkinointikuvauksissa pysyttiin Helsinki-brändin 

teemoissa. Matko-oppaat pyrkivät korostamaan Helsingin myönteisiä vetovoimaisia tekijöitä. 

 

Onhan se (matkailu) muuttunut paljonkin. Matkailu ei ollut ennen kaiken kansan 

saatavilla, vain niille, joilla oli aikaa ja rahaa. Nykyisin voi omatoimisesti varata 

netistä, lähteä pakettimatkalle, maailma on oikeastaan auki joka suuntaan melkein 

kaikille. Tarjontaa on paljon ja monipuolisesti. Perheet, nuoret, aikuiset, eläkeläiset – 

ihan kaikenlaiset matkustavat ja liikkuvat.  Halpalentoyhtiöt vaikuttavat ja reitit 
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Helsinkiin eniten. Helsinki on todella kansainvälistynyt: se on ilmavampi, 

metropolimpi, enemmän palveluita. Olen ollut matkailualalla parikymmentä vuotta. 

 

Dokumenttikuvauksissa teemoina olivat yhteiskuntajärjestelmän sosiaali- ja koulutusasiat, jolloin 

matko-opas järjesti kouluvierailuja ja asiantuntijoiden haastatteluja. Niissä tarvittiin paljon 

ennakkovalmisteluja, esitutkimusta ja tiedonhankintaa juuri kyseisen ryhmän tarpeisiin. 

Valmistelujen aikana toiveet usein muuttuivat: yksi muutos vaikutti koko ohjelman aikatauluun. 

Mediaryhmät olivat valmistelleet kohteen taustatiedot huolellisesti ja tiesivät yhteiskunnallisista 

asioista, historiasta ja kohteen erityispiirteistä suhteessa naapurikohteisiin. Heillä oli myös 

ajantasaisia tilastoja esimerkiksi Suomen talouselämästä.  

 

Sekä markkinointi- että dokumenttikuvauksissa mediaryhmät osasivat esittää tarkkoja 

lisäkysymyksiä matko-oppaalle. Hän joutui selvittämään asioita kansallisella tasolla ja Helsinki-

tasolla. Ajankohtaiset myönteiset ja kielteiset Suomi-uutisoinnit herättivät mediaryhmien 

mielenkiinnon. Matko-oppaalta vaadittiin vankkaa yhteiskunnallisten asioiden ja ajankohtaisten 

tapahtumien osaamista. Työrupeaman aikana tietoja tarkistettiin ja etsittiin eri lähteistä. Matko-

oppaalla esiintyi ristiriita, miten sovittaa yhteen Suomi-kuvan ja Helsinki-brändin mukaiset teemat 

ja kielteiset tapahtumat. Matko-oppaat esittivät hankalissa tilanteissa ympäripyöreitä vastauksia ja 

välttivät omien mielipiteidensä esittämistä. 

 

Suomessa koulutuksen tasoa pidetään korkeana ja sitä tullaan dokumentoimaan. 

Kaikki tietävät PISA:n. Eniten koulutusasiat kiinnostavat ja korkea sosiaalinen 

elintaso. Kuvausryhmä toteutettiin agentin kautta. Toimin oppaana ja tulkkina. 

Dokumenttituotanto oli vaativa, erittäin vaikea tehdä ja saada lupia. Esitutkimusta 

tehtiin tosi paljon. Tutkittiin mitä he haluavat kuvata ja ketä haastatella. Tein paljon 

tutkimusta, etsin tietoa nettisivuilta ja etsin asiantuntijoita haastatteluihin. Paljon 

enempi on valmistelutyötä kuin tavallisille matkailijaryhmille. Vaikka heille on varattu 

asiantuntijoita, he kyselevät paljon oppailta samoja asioita. Menimme yliopistolle ja 

piti tietää kaikkien laitosten karttatiedot heti. Ei löytynyt heti kartasta. 

 

Matko-oppaan kansainvälisten ja kansallisten ajankohtaisten asioiden, kohdetiedon ja 

tuotetuntemuksen osaaminen oli laajempi ja syvempi mediaryhmien kuin vapaa-ajanmatkailijoiden 

kanssa. Mediaryhmiä pidettiin huomattavasti vaativimpina ja stressaavimpina asiakkaina kuin muita 

matkailijoita. Stressi koettiin pääosin myönteisenä ja piristävänä vaihteluna vakiintuneeseen oppaan 
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työhön. Toisaalta mediaryhmiä pidettiin oppimiskokemuksina, mikä avasi uusia näkökulmia vapaa-

ajanmatkailijoiden opastamiseen ja yleensä matkailun muutokseen. Matkailun muutoksien 

ymmärtäminen ja soveltaminen osana matko-oppaan toimintaympäristöä oli tietoisuudessa. Aihetta 

pohdittiin emansipatorisesti eri kulttuurien näkökulmista.  

 

Olin dokumenttiryhmän oppaana. He tekivät ohjelman koko Suomesta arvostettuun 

matkaohjelma- ja painotaloon. He tulivat ensin Helsinkiin ja sitten jatkoivat muualle. 

Suomi on kiinnostava maa, tämä kait on ristiriitojenkin maa ja siksi kiinnostaa. He 

olivat hyvin tarkkoja kaikista asioista.  Kysyttiin paljon pikkutietoa esimerkiksi 

Nokiasta. Enhän minä kaikkia osannut, vaan kävin välillä netissä tarkastamassa. Oppi 

siinä paljon itsekin. 

 

 

6.1.3 Vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen osaaminen  

 

Äänettömät kvalifikaatiot ovat työntekijän automatisoituneita sisäistettyjä tietoja ja taitoja, jotka 

muodostavat työntekijän ammatillisen ydinosaamisen. Niitä ovat monitaitoisuus ja laaja-alaisuus, 

työtehtävien suunnittelu ja organisointi. (Metsämuuronen 1999, 141.) Asiakaspalvelu on aina 

vuorovaikutusta ja siihen liittyy erityispiirteitä. Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat 

asiakaspalvelun työntekijöiden toiminnoista ja toimintojen ketjuista. Asiakas havaitsee useimmiten 

vain prosessin palveluketjun näkyvän osan, henkilökohtaisen palvelun. Palvelutapahtuma on aina 

ainutkertainen kokemus asiakkaan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa. Asiakas osallistuu 

palvelun tuotantoprosessiin jossain määrin. (Grönroos 2001, 81 – 83.)  

 

Oman alan sisältöosaamisen lisäksi tarvitaan vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja, sillä 

kansainvälinen ja kansallinen verkosto- ja kumppanuustyöskentely ovat jokapäiväisiä perustaitoja. 

Palvelu, asiakastyytyväisyys ja joustava vuorovaikutus yhteistyökumppanien kanssa ovat 

organisaation laatutekijöitä. (Helakorpi 2001, 63; Ruohotie 2000, 22.) Erikoisoppaan ammatillisessa 

osaamisessa keskeistä on asiakaslähtöinen palvelu ja järjestelyjen käytännön hoitaminen 

(opetushallitus 2001, 26). 

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaitojen osaaminen voidaan jakaa kolmeen luokkaan:  
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• mediaryhmän ja palveluketjujen asiakaspalvelun osaaminen 

• kommunikoinnin osaaminen 

• asiantuntija- ja katuhaastattelujen järjestäminen 

 

Matko-oppaan työn ydinosaaminen on asiakaspalvelua ja jatkuvaa vuorovaikutusta toimeksiantajan, 

mediaryhmän jäsenten, kuljettajan, kuvauskohteiden, asiantuntijoiden ja paikallisten ihmisten 

kanssa. Kommunikointia tapahtui puhelimessa, sähköpostilla ja henkilökohtaisesti. 

Asiantuntijahaastattelujen järjestäminen oli useimmiten työlästä ja erityisen hankalaa 

kesälomakauden aikana. Katuhaastattelut onnistuivat suullisilla luvilla matko-oppaan välityksellä ja 

tulkkauksen avulla.  Paikallisten katuhaastattelut kiinnostivat useita mediaryhmiä, sillä he halusivat 

kansantietoa virallisten lähteiden lisäksi. Matko-opasta pyydettiin järjestämään katuhaastattelu 

aiheesta Jokelan koulusurmat. Hän kuitenkin kieltäytyi perustellen sitä aiheen arkaluontoisuudella. 

Kirpputorilla paikallinen henkilö suuttui kuvaajan omatoimisesta kuvaamisesta ja 

haastattelupyynnöstä. Paikallinen henkilö tunsi itsensä loukatuksi ja ilmaisi kielteiset tunteensa 

selkeästi. Matko-opas pahoitteli tahatonta loukkausta ja jatkoi välittömästi työskentelyä muiden 

kanssa. Kauppatorilla voitiin kuvata vapaasti, mutta kirpputoreilla oli erilainen kulttuuri. Katu- ja 

torihaastattelujen järjestäminen ja aihevalinnat vaativat aina matko-oppaalta tilannetajua ja eettistä 

pohdintaa. (Kuva 7.)  

 

Opastaminen mielekkäästi, asiakaslähtöisesti ja tilanneherkästi kohteissa vaati matko-oppaalta 

pelisilmää, tilanteen hahmottamista ja muuttuvien tekijöiden havaitsemista. Joustavuus ja 

tilanteiden ennakointi auttoivat: matko-opas oli valppaana koko ajan. Sanaton viestintä 

käsiliikkeillä tai päänpyörityksellä olivat tärkeä osa kommunikaatiota. Muuttuvia tekijöitä olivat 

mediaryhmien erilainen työkulttuuri ja rytmi, ryhmän keskinäinen vuorovaikutus, tapahtumat, 

viivästykset ja sääolojen vaikutus kuvauskohteiden valintaan. Yllätyksellisyys ja ohjelman 

muutokset olivat mediaryhmien yhteinen nimittäjä. Matko-opas joutui esiintymään filmille ilman 

ennakkovalmistautumista.  

  

Jälkikäteen toimittaja lähetti vielä sähköpostia kysyen mielipidettäni siitä Jokelan 

tapauksesta ja suomalaisten kärkisijasta asukaslukuun nähden väkivaltatilastoissa. En 

tietenkään kertonut mielipidettäni, vaan matko-oppaan roolissa esitin ympäripyöreän 

vastauksen passiivisessa muodossa: Täällä sanotaan, lehdissä kirjoitetaan.  
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KUVA 7. Katuhaastattelut kiinnostivat mediaryhmiä. Ihmisiä ei kuitenkaan saa lähikuvata ilman 

asianomaisten lupaa. Kuva on otettu Kauppatorilla Helsingissä kesällä 2008. 

 

 

Poikkeuksina esiintyivät piilomediaryhmä ja ei ammatillinen -mediaryhmä. Matko-oppaalla oli 

kokemusta mediaryhmästä, josta hänellä ei ollut ennakkotietoja. Opasvaraus oli tehty vapaa-

ajanmatkailijoille. Mediaryhmä oli varannut vuokra-auton ja vaati kuvausasioiden järjestämistä 

paikanpäällä. Vuorovaikutustaidot mediaryhmän ja paikallisten toimijoiden kanssa olivat 

koetuksella. Kohteiden valinta ja kuvausluvat puhelimitse eri kohteisiin olivat haasteellisia järjestää.  

 

Matko-oppaan työ oli osittain ennakoimatonta. Siinä tarvittiin tilanne- ja ajankohtaherkkää 

sanallista ja sanatonta kommunikointia eri toimijoiden kanssa. Työryhmät olivat moniammatillisia 

ja palveluketjut pitkiä, joten vuorovaikutustaitoja tarvittiin. (Kuva 8.) Matko-opas oli usein 

sovittelija ja työskentelyn mahdollistaja eri toimijoiden välillä. Vuorovaikutus ammattilaisten 

kanssa vaati matko-oppaalta ammattilaisotetta, mikä oli tavoitteellista ja asiapitoisempaa kuin 

vapaa-ajanmatkailijoiden kanssa. Näissä taidoissa on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Matko-

oppaan eettinen osaaminen erottui Jokelan ja kirpputorin esimerkeissä. On vaikea arvioida 

perustuivatko matko-oppaan eettiset valinnat aina tietoisesti vuorovaikutuksessa.  

 

Matko-oppaan työnkuva on monipuolinen ja hektinen, pitää osata ja tietää paljon 

kaikesta mitä ympärillä on. Ei ole tiettyä ryhmää, vaan ne ovat kiinnostuneet eri 

aiheista, laaja skaala. Työnantajallakaan (toimeksiantaja) ei ole tietoa, bisneksen 

takia ovat kuvausryhmiä. Kulttuurierot ja -etäisyydet vaikuttavat työhön. Pitää olla 

avoin, kuunnella ja tulkita. Ei ole aina helppoa, miten asioita tai mielipiteitä esittää. 
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KUVA 8. Ammattikuvaaja Jari Pollari avusti mediaryhmää ja kuvasi merellistä Helsinkiä 

Suomenlinnan lautalla. Kuva on otettu kesällä 2008. 

 

 

 

6.1.4 Kulttuurisensitiivinen osaaminen 

 

Mukautumiskvalifikaatiot kuvaavat työntekijän sopeutumiskykyä ja asennetta työympäristöön, -

yhteisöön ja -tehtäviin. Niitä ovat ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen sekä ryhmän normien ja 

arvojen kunnioittaminen. (Väärälä 1995, 44). Kansainvälisen työelämän ja ammattien uusiutumisen 

muutoksissa tarvitaan kulttuurisensitiivistä osaamista. Monikulttuurisessa työyhteisössä 

työntekijöiden vahva ammattietiikka auttaa ymmärtämään ja hyväksymään kulttuurisia 

erityispiirteitä, joita ovat työkulttuurin ja persoonallisten arvojen ja tapojen kunnioittaminen. 

(Tuominen ja Wihersaari 2006, 285 – 286). Kielitaito ja vieraiden kulttuurien tuntemus ovat oppaan 

avaintaitoja. (opetushallitus 2001, 29 - 30). 

Kulttuurilla viitataan arkisiin käytäntöihin, ruokaan ja ruokailuun, juomiin ja juomatapoihin sekä 

pukeutumiseen. Taustalla vaikuttavat näkymättömät kulttuuripiirteet, arvot, normit sekä käsitys 

yhteiskunnallisesta tasa-arvosta. Tavat ja perinteet, uskonnolliset käsitykset sekä käsitykset 

maailmankuvasta voivat olla erilaisia. Joissakin kulttuureissa, esimerkiksi aasialaisessa 

arvomaailmassa yhteisöllisyys ja hierarkkiset valtarakenteet menevät yksilön edun edelle. (Salo-Lee 

1996.) Kulttuurinen herkkyys on ihmisen kykyä aistia, havaita ja kunnioittaa ihmisen erilaisuutta. 

Omassa toiminnassa on hyvä arvioida millaista herkkyyttä työssä tarvitaan ja miten sen voi 
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toteuttaa käytännössä. Eettinen pohdinta auttaa myös tilanteiden ennakoinnissa, työhön 

valmistautumisessa ja ristiriitaisten tilanteiden ammattimaisessa hallinnassa. (Juujärvi & al. 2007) 

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan kulttuurisensitiivinen osaaminen 

voidaan jakaa kolmeen luokkaan:  

 

• erilaisen työkulttuurin ja aikakäsityksen ymmärtäminen 

• mediaryhmän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen 

• mediaryhmän keskinäisen hierarkian ymmärtäminen 

 

Kulttuurierot näkyivät aikakäsityksissä ja työtavoissa. Kuvausten aloittaminen ja 

kuvausaikataulussa pysyminen sekä logistiikan sujuva toimiminen olivat matko-oppaan vastuulla. 

Useimmilla mediaryhmillä oli suomalainen työmoraali ja he työskentelivät aikataulussa. Joillakin 

mediaryhmillä oli tyystin erilainen aikakäsitys. Lähtöaikaan matko-opas kävi herättämässä ryhmän 

jalkeille, minkä vuoksi kuvausten aloitus saattoi myöhästyä tunnin. Myös aikaerosta aiheutuva 

jetlag koettiin sensitiivisenä aiheena: piti pohtia, johtuiko myöhään nukkuminen 

matkaväsymyksestä vai suomalaisesta näkökulmasta rennosta työkulttuurista. 

 

Matko-oppaan tehtäviin lukeutuivat myös mediaryhmän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tukeminen. Mediaryhmän kokonaishyvinvoinnin huolehtiminen oli 

kulttuurisensitiivinen osaamisalue, johon kuuluivat gastronomian ja juomatapojen soveltaminen 

sekä lepotaukojen pitäminen. Ruokailujen järjestäminen oli tärkeä asia psyykkisen, fyysisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen ilmapiirin ja työtehon kannalta. 

 

Joskus saman mediaryhmän ohjelmassa on kolme mielipidettä: MEK:n edustajan, 

oppaan ja toimittajan. Opas voi olla tukalassa tilanteessa, kun yrittää pysyä 

ohjelmassa ja aikataulussa. Yleensä ohjelmissa on liikaa käyntipaikkoja eikä meinaa 

ehtiä kaikkea kunnolla. Vieraanvaraisuutta osoitetaan eri paikoissa kahvilla ja 

pullalla, jolloin koko päivänä mediaryhmä ei saa kunnon ruokaa. 

 

Kun kysytään oppaan mielipidettä jostain asiasta, niin kenen mielipide me esitetään. 

Onko olemassa kaikista asioista virallista ”mielipidettä?” 
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Mediaryhmien asiakaspalvelun kulttuurisensitiivisessä herkkyydessä ja osaamisessa on 

parantamisen varaa. Erityisesti aikakäsitykset, ruokailutottumukset sekä työskentelyrytmi erilaisten 

kulttuurien kanssa vaativat päivitettyä osaamista. Ruokailun aikatauluttaminen ohjelmassa ja sen 

järjestäminen olisi ollut tärkeä työviihtyvyyden tekijä. Kulttuurisensitiivinen joustava ja 

ymmärtäväinen ote auttaisivat suomalaiseen työ- ja mediakulttuuriin tottunutta matko-opasta ja 

palveluketjuja.  

 

 
6.1.5 Mielikuvamarkkinoinnin osaaminen 

 

Tapa hahmottaa maailmaa välittyy pitkälti median kautta, sillä media muotoilee ymmärrystämme ja 

näkökulmiamme. Mielikuvamarkkinointi viittaa siihen, että käsityksemme maailmasta ovat median 

välittämiä. Tuotteita ja palveluita markkinoidaan erilaisten mielikuvien avulla. Onnistuneeseen 

toimintaan tarvitaan mielikuvilla markkinoinnin taitoja, välineitä ja väyliä. Voidaan sanoa, että 

media ja mielikuvamarkkinointi ovat yhä voimakkaammin elämän eri alueilla. (Karvonen 1999, 17; 

Herkman 2001, 20.) Asiantuntevat oppaat välittävät matkailijoille myönteisiä mielikuvia ja 

kokemuksia kohteesta. (opetushallitus 2001, 29 - 30). 

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan mielikuvamarkkinoinnin osaaminen 

voidaan jakaa kolmeen luokkaan:  

 

• Suomen kansallisen matkailustrategian osaaminen 

•  Helsinki-brändin osaaminen 

•  kuvausryhmän kohdemaan ja tuotoksen levitysmaiden mediakäsityksen tunteminen 

 

Saavutetun matkailuimagon tukeminen ja vahvistaminen Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla olivat 

matko-oppaiden tehtäviä. Matko-opas oli toimeksiantajan markkinointiväylä ja -väline, silmät, 

korvat ja suu toimintaympäristössä. Matko-opas oli myös mediaryhmien läheisin ja kiintein 

yhteistyökumppani kohteessa. Suhde kehittyi poikkeuksetta luottamukselliseksi. Aktiivisessa 

mallissa matko-opas tutustui mediaryhmän jäseneen jo virtuaalisesti tai puhelimessa ohjelman 

suunnitteluvaiheessa, mikä auttoi myöhemmin kenttätyöskentelyssä. Matko-opas ja mediaryhmä 

olivat jo ikään kuin vanhoja tuttuja tavatessaan ensimmäistä kertaa. Mielikuvan muodostuminen ja 

muokkaaminen olivat alkaneet jo ohjelman suunnitteluvaiheessa. 
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Mielikuvamarkkinoinnin osaaminen Suomen matkailustrategian ja Helsinki-brändin kontekstissa 

korostuivat mediaryhmien kanssa haasteellisempana kuin vapaa-ajanmatkustajien kanssa. Niiden 

aktiivinen soveltaminen vaati erilaista osaamista, mielikuvien ymmärtämistä ja markkinoinnin 

taitoja. Median välittämää mielikuvien valtaa ja markkinointityötä matko-oppaat eivät kuitenkaan 

osanneet soveltaa osana työnkuvaa. Mielikuvamarkkinointi oli matko-oppaille suhteellisen outo 

käsite. Median merkityksen ja vaikutusvallan ymmärtäminen on kulttuurisidonnaista ja sen 

huomioiminen suomalaisessa toimintaympäristössä on tärkeä kehittämiskohde. Matko-oppaat 

pitivät tärkeänä mielikuvamarkkinoinnin keinona vain koulutettujen matko-oppaiden palkkaamista 

mediaryhmien kanssa työskentelyyn.  

 

Ulkomaalaisia ryhmiä näkyy yhä enemmän katukuvassa ja matkailukohteissa. Niillä 

kaikilla ryhmillä ei ole koulutettuja oppaita, vaan jotkut käyttävät nuoria opiskelijoita. 

Se ei ole hyvä, sillä he eivät osaa opastaa eivätkä tiedä kohteen historiaa eivätkä 

mitään. Antavat väärän kuvan oppaista ja kohteesta. Kuvausryhmien kanssa viralliset 

oppaat ovat nykyisin Matkosta tai MEK:n kautta. Se on hyvä. 

 

Matko-oppaiden mielestä tarvitaan lisää koulutusta mielikuvamarkkinoinnin osaamiseen ja 

soveltamiseen eri työtilanteissa. Esimerkiksi, mitä länsimaalainen kirkko kaupunkisymbolina 

merkitsee yhdelle kulttuurille, voi se merkitä ihan toista asiaa toiselle.  Kirkko instituutiona voi 

edustaa uskontoa tai rakennuksena arkkitehtuuria ja estetiikkaa. (Kuva 9.) Kirkot kuvauskohteina 

olivat mielenkiintoisia. Kuvausluvat perusteluineen piti anoa kirkkoihin hyvissä ajoin. Kirkot 

saattoivat myöntää tai evätä kuvausluvan. Toimitusten aikana kuvaus oli aina kielletty. Uskontoa, 

politiikkaa ja isänmaata pidettiin herkkinä aiheina. Niistä ei mielellään annettu omia mielipiteitä, 

vaan pitäydyttiin aiheista. Vaikka Suomi on juuri neutraalin politiikkaansa ansiosta suosittu 

kongressimaa ja Helsinki suosittu kongressikaupunki, ei politiikkaa sotkettu työskentelyyn. 

 

Kyllä kaikista asioista voi puhua ja haastatella paikallisia ihmisiä kadulla ja torilla. 

Kun eihän me kysytä politiikasta tai muusta. Puhutaan iloisia asioita ja näytetään 

kauniita paikkoja. Me kyllä annetaan hyvä vaikutelma ja kehutaan myös. Kaikki täällä 

on niin hyvin. 
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KUVA 9. Tuomiokirkko on Helsingin symboli ja se esiintyy kaikessa Helsingin kaupungin matkailu- 

ja kongressitoimiston markkinointimateriaalissa. Kuva on otettu syksyllä 2008. 

 

 

Eri kansakunnilla on erilainen asenne median valtaan. Matko-oppaiden mukaan suomalaisten 

luottamus valtaapitäviin on suurempi kuin mediaan. Länsimainen media on vapaa ja melkein 

sensuroimaton.  Suomalaiset matko-oppaat tunsivat olevansa tasa-arvoisia ja autonomisia eri 

kulttuuritaustoista tulevien mediaryhmän jäsenten kanssa. Suomalaista mediakulttuuria pidettiin 

läpinäkyvänä ja paikallisia ihmisiä välittöminä.(Kuva 10.) Media-asenteeseen vaikuttivat 

vierailevan mediaryhmän kotimaan median toimintavapaus ja sensuuri. Joidenkin matko-oppaiden 

kotimaissa kansalaisten luottamus median välittämään informaatioon on suurempi kuin 

valtaapitäviin. Niissä maissa median välittämiä viestejä pidettiin myös objektiivisena totuutena.  

Nämä matko-oppaat suhtautuivat mediaryhmien työskentelyyn eri näkökulmasta kuin suomalaiset 

matko-oppaat. He toimivat asiantuntijoina välittäen korrektia informaatiota kohteesta. 

Mediaryhmässä oli selkeä hierarkkinen järjestys. Mediaryhmä tarkasteli suomalaista yhteiskuntaa ja 

matkailukohteita aina omien kulttuuristen silmälasiensa läpi. 

 

Olisi hyvä tietää kansan luottamus mediaan ja median luottamusindeksi maassa. 

Tiedän, että Suomessa se on suuri ja kansa luottaa mediaan ja sen sisältöön. Joissain 

maissa media tutkii asioita ja siksi siitä ei maan johto aina pidä. Onhan Suomessakin 

tutkivaa journalismia.  
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Joissakin maissa mediaa uskotaan, jos se sanoo hyvää jostain paikasta, kaikki 

menevät sinne. Matko-opasta kuvataan ja joskus haastatellaan lehtiin tai filmiin. Kuva 

voi näkyä kotimaassa, ja moni voi tuntea. Median arvostus on korkea. 

 

 

KUVA 10. Sopivia kuvauspaikkoja mielikuvien vahvistamiseksi olivat kauppatorit kesäherkkuineen. 

Kuvaaja on kojun sisällä ja äänittäjän mikrofonin varsi näkyy oikealla. Kuva on otettu Helsingin 

Kauppatorilla kesällä 2008. 

 

 

 

6.2 Ammatti-identiteetti ja työyhteisö  

 

Tässä tutkimuksessa matko-oppaan ammatti-identiteettiä ja työyhteisön merkitystä selvitettiin 

ryhmähaastattelussa, sillä ne ovat tärkeä osa ammatillista osaamista ja kasvua työelämän 

muutoksissa. Ryhmähaastattelun kysymykset ovat: Miten matko-oppaat kuvailevat ammatti-

identiteettiä ja onko eroja opasidentiteettien välillä? Miten matko-oppaiden ammatillista osaamista 

ja työyhteisöä tulisi kehittää?  

 Työntekijän persoonallinen ja sosiaalinen minäkuva kehittyvät ammatti-identiteetin vahvistuessa. 

Vahva ammatti-identiteetti on uskoa omiin kykyihin ja se luo pohjan uuden oppimisille. 

Ammatillisesti vahva ihminen on itsevarma ja antaa tilaa uusiutumiselle. Hän arvostaa ja 

kunnioittaa myös kollegojensa osaamista. Identiteetti ei ole pysyvä ominaisuus, vaan se vaihtuu, 

mukautuu ja joustaa erilaisissa tilanteissa olevien rooliodotusten mukaan. Ammatillinen ja ammatti-

identiteetin uusiutuminen ovat seurausta työelämän muutoksista. (Ruohotie 2000, 57.) 
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Vaikuttaa siltä, että muutos on työelämän punainen lanka. Matkailun muutokset vaikuttavat 

organisaatioon ja työntekijöihin. Seurauksina ovat työn luonteen muuttuminen, töiden uudelleen 

organisointi ja organisaatiorakenteiden muuttuminen. Organisaatioiden menestys ja tehokkuus 

perustuvat ihmisten osaamiseen, osaamisen hallintaan ja kehittämiseen. Muutokset konkretisoituvat 

muuttuneina työtehtävinä, osaamisvaatimuksina ja alituisena oppimisena. Muutosten asettamat 

haasteet sisältävät työntekijän elämänhallintataidot ja kommunikointitaidot kotimaisessa ja 

kansainvälisessä ympäristössä. Työntekijöiden ammatillisen sisältöosaamisen lisäksi tarvitaan 

joustavia vuorovaikutustaitoja. (Ruohotie 2000, 29.) 

 

             

 

 

KUVIO 2. Tämän tutkimuksen mukaan matko-oppaan ammatti-identiteetti on muotoutumassa. 

Työyhteisön tuki on tärkeä ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Tasapaino löytynee matko-

oppaan ja työyhteisön yhteisillä ja yhtenäisillä pelisäännöillä. 
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6.2.1 Ammatti-identiteetin kuvaus 

 

Motivaatiokvalifikaatiot ovat Väärälän (1995, 44) mukaan työntekijän persoonallisia tekijöitä 

oppia, uusiutua ja kehittyä työssä. Niitä ovat työntekijän oma-aloitteisuus, myönteinen suostumus, 

työhön tarttuminen ja sitoutuminen. Ruohotien (1997, 64) mukaan joustava ura vaatii rohkeaa oman 

minän ja identiteetin peilaamista, kyseenalaistamista, uudelleen järjestelyjä ja rajojen ylittämistä. 

Joustava työ voi olla myös yksinäistä. Vuorovaikutusympäristönä joustava työympäristö voi olla 

innovatiivinen työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien ja asenteen puitteissa. Ruohotie (emt.) 

esittää avoimen kysymyksen siitä, kuinka monta identiteettiä työtekijä voi menestyksellisesti 

hallinnoida. Sitä pitää pohtia itse kunkin tykönään. 

 

Ruohotie ja Honka (1997, 18) korostavat, että joustavan uran työntekijällä on suurempi ajattelun ja 

toiminnan autonomia kuin tiukasti yhteen organisaatioon sidotulla työntekijällä. Autonomian 

lisääntyessä tietotaidon luomisen mahdollisuudet lisääntyvät. Riskeinä voivat olla irrallisuuden ja 

yhteen kuulumattomuuden tunne. Joustavan uran valinneen työntekijän voi olla vaikea päättää, 

mitkä työkokemuksista tukevat parhaiten nykyistä työtä ja organisaatiota.  

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan freelancetyön merkitys voidaan jakaa 

neljään luokkaan:  

 

• pirstaleinen työkokemus: ammattitaito ja asenne 

• uusi työnkuva ja epäsäännölliset työajat 

• yksin puurtaminen 

• yhtenäisen työasun puuttuminen 

 

Useimmilla matko-oppailla on pitkä luovan alan tai matkailualan työkokemus ulkomailla ja 

kotimaassa. Työpaikka on ollut kiinteä, osa-aikatyö tai freelance. Työyhteisöt ovat olleet 

useimmiten kansainvälisiä. Matko-oppaan työnkuva on uusi ja muotoutumassa, sillä mediaryhmät 

ovat uusi ilmiö ammattilaismatkailijoiden joukossa. Matko-oppaan työn laaja-alaisuus, sirpaleisuus 

ja yksin puurtaminen korostuivat sekä inspiroivana että hajottavana tekijänä. Ammattitaito, 

motivaatio ja myönteinen asenne olivat tärkeitä ominaisuuksia työhön tarttumisessa. Työtehtäviin 

kutsu on ollut ennakoimatonta ja usein myös lyhyellä varoajalla. Työajat ja työnkesto ovat olleet 

epäsäännöllisiä. Useimmat opastivat aktiivisesti eri toimeksiantajille. Matko-oppaiden kysyntä oli 
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sesonkiaikana suurempaa kuin tarjonta. Matko-oppaat olivat joutuneet kieltäytymään tarjotuista 

mediaryhmistä.  

 

Freelance ja osa-aikatyö määrittivät voimakkaasti matko-oppaiden ammatti-identiteettiä. Ammatti-

identiteetti määritettiin työtehtävien ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta. Oppaan ammatti-

identiteetti on yleisesti ottaen joustava, luotettava, laajasti sivistynyt, uudistumishaluinen, oma-

aloitteinen ja ennakkoluuloton. Matko-oppaan ammatti-identiteetin määrittely oli kuitenkin vaikea. 

Aihetta pohdittiin ryhmässä emansipatorisesti. Matko-oppaan ammatti-identiteetin vahvistaminen 

aiheen tiedostamisella, valistamisella ja koulutuksella oli matko-oppaiden mukaan tärkeä aihe. 

 

Matko-oppaat käyttivät joko auktorisoidun matkaoppaan vihreää virka-asua tai siviilivaatteita. 

Jotkut toimeksiantajat suosittelivat matko-oppaille muuta kuin ”virallista vihreää” virka-asua. 

Siviiliasun valintaa pidettiin sekä vaikeana että vapauttavana. Asun valintaan vaikuttivat matko-

oppaan henkilökohtaiset mieltymykset ja toisaalta työn vaatima asiallisuus. Siviiliasua ei pidetty 

samalla tavalla roolipukuna kuin ammatillista työasua. Matko-oppaiden yhtenäinen ja tunnistettava 

työasu vahvistaisi ammatti-identiteettiä. (Kuva 11.) Toisaalta sen puute heikensi selkeästi ammatti-

identiteettiä. Matko-oppaan työnimike ei vastaa heidän työtehtäviään mediaryhmien oppaana. PR-

assistentti on ollut jo osittain käytössä, ja sen vakioimista ehdotettiin kaikille matko-oppaille.  

 

Ei ole vahva, ei ole välttämättä muodostunut matko-opasidentiteettiä.  

Jos meillä ei ole selvä rooli, ei mediaryhmillä ole selvä rooli. Tämä on niin uusi työ. 

Mitä opas tekee, on niin paljon erilaisia oppaita? Me hypitään ryhmästä toiseen. 

 

Opas-nimi ei kuvaa matko-oppaan työtä mediaryhmien kanssa ja se aiheuttaa 

sekaannusta työnkuvissa. Parempi olisi muu kuin opas. Jossain käytetään 

koordinaattoria. Tai assistenttia. Nimi ei saisi kuitenkaan sekoittua media-alan 

perinteisiin ammattinimiin. 
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KUVA 11. Kalastusopas Erik Herlevin ulkoinen olemus tukee ammatti-identiteettiä. Hän avusti 

kuvausryhmää verkkojen laskussa ja nostossa. Kuva on otettu Linnanlaiturissa Helsingissä kesällä 

2008. 

 

 

6.2.2 Työyhteisön kuvaus 

 

Organisaatiolla on haaste taata ammatillisen kasvun ja kehittymisen edellytykset työhön tarttuville, 

laajatietoisille ja -taitoisille motivoituneille matko-oppaille. Ruohotie ja Honka (1997, 18) 

muistuttavat, että osa- ja väliaikaiset työntekijät toteuttavat organisaation tavoitteita, kunhan heidän 

ammattitaitonsa ja kompetenssinsa hyödynnetään. Kilpailukyvyn säilymiseksi myös osa-aikaiset on 

sitoutettava työhön. Osa- ja väliaikaiset työntekijät sitoutuvat mieluummin työryhmään ja omiin 

tehtäviin kuin organisaatioon tai uran luomiseen.  

 

Kannattaa muistaa, että matko-oppaat ovat matkailun asiakaspalvelun asiantuntijoita. Asiantuntija 

on parhaimmillaan työyhteisön liikkeellepaneva voima, jonka innovaatiot ja luovuus stimuloivat 

osaamisilmapiiriä. Asiantuntijuus perustuu vastavuoroiseen toimintaan, jaettuun ymmärrykseen ja 

vastuuseen työyhteisössä ja organisaatiossa. Työyhteisön asiantuntijuus ja työntekijöiden vahva 

ammatti-identiteetti kulkevat useimmiten käsi kädessä. (Helakorpi 2001, 65- 66; Tynjälä 1999, 64.) 

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan työyhteisön kuvaus voidaan jakaa 

kolmeen luokkaan:  
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• vakituisen työyhteisön, työhuoneen ja kollektiivisen tuen tarve 

• oma-aloitteisen verkostoitumisen hajanaisuus 

• ammatillisen kasvun ja kehittymisen vaillinaiset edellytykset 

 

Matko-oppaan oli vaikea samaistaa itsensä toimeksiantajan työyhteisöön ja organisaatioon, joita he 

kuitenkin aina edustivat. Matko-oppaalla ei siis ollut vakituista työyhteisöä eikä työhuonetta. (Kuva 

12.) Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto on järjestänyt koulutustilaisuuksia neljä 

kertaa vuodessa ja matko-oppaat ovat yhteistyökumppanipostituslistalla. Koulutustilaisuuksia 

pidettiin hyvänä foorumina olla etuoikeutettuna oppaana sisäisessä koulutuksessa, tutustua erilaisiin 

tiloihin ja alan toimijoihin. PR-assistenteille annetut käyntikortit ovat tukeneet matko-oppaiden 

työyhteisöön kuulumisen tunnetta.  

 

Kollektiivisen tuen ja yhteisten kehityskeskusteluiden puutetta pidettiin kuitenkin haittana. Matko-

opas tunsi olevansa jollakin tavalla irrallaan työyhteisöstä ja toimintakentässä. Matko-oppaan 

toimintaympäristö oli laaja. Toimeksiantajien ja kuvauskohteiden henkilöiden kanssa ei ollut 

muodostunut työyhteisön kaltaista yhteenkuuluvuutta. Matko-oppaat pitivät yhteistyökumppaneita 

ystävällisinä ja joustavina. Matko-oppaan tärkein työpari oli kuljettaja, ja hänkin saattoi vaihtua 

päivittäin saman mediaryhmän työrupeaman aikana.   

 

Matko-oppaiden oma-aloitteinen verkostoituminen on ollut hajanaista, koska he eivät tunne toisiaan 

kunnolla. Sosiaalinen työ vei vuorovaikutusenergiaa. Matko-oppaat olivat vapaa-ajalla mielellään 

omissa oloissaan. He eivät jaksaneet enää seurustella kollegojen kanssa. Ammatillisen kasvun ja 

kehityksen tarpeet eivät olleet täyttyneet edellä kuvatuista syistä johtuen.  

 

Eihän meillä ole työpaikkaa eikä edes työyhteisöä. Jos olet töissä kameramiehenä 

YLE:ssä, sinulla on työpaikka, taustaorganisaatio ja ammattikunta, johon kuulut. 

Kaikki tietävät mitä kameramies tekee.  

 

Jos vaikka olisi työhuone siellä kakkoskerroksessa, voisin sanoa, että tuolla on mun 

työpaikka. Siellä voisi hoitaa joitain työasioita, kun on taukoja. Se antaisi pysyvän 

työpaikan tunteen.  
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KUVA 12. Ovatko matko-opas ja työyhteisö eri veneissä?  Ei toki, vaan mediaryhmä kuvaa 

kalastusta. Kuva on otettu Halkolaiturin edustalla Helsingissä kesällä 2008. 

 

 

  

6.3 Ammatillisen osaamisen ja työyhteisön kehittämistarpeet 

 

 

Menestyvät työelämän organisaatiot ovat joustavia, asiakaspalvelukeskeisiä ja tasalaatuisia 

tuotteissa ja palveluissa. Niiden menestys ja tehokkuus perustuvat työntekijöiden osaamiseen, 

osaamisen hallintaan ja kehittämiseen. Muutoksissa menestyvät organisaatiot ovat matalia, kevyitä 

ja monitaitoisuutta arvostavia. Työtehtävät ja työntekijät ovat nykyisin aikaisempaa laaja-

alaisempia ja itsenäisempiä. Asiakaskuntaan ja työyhteisöön voi kuulua erilaisista 

kulttuuritaustoista olevia ihmisiä. (Helakorpi 2001, 62.)  

 

Palvelu, asiakastyytyväisyys ja vuorovaikutus yhteistyökumppanien kanssa ovat tärkeä 

organisaation laatutekijä. On haaste tunnistaa työelämän muutospaineet kansainvälisellä tasolla ja 

yrittää soveltaa muutosten tuomat vaikutteet omalle ammattialalle ja -kuntaan sekä organisaatioon. 

Inhimillisen pääoman merkitys kasvaa palvelualalla. Kilpailu on maailmanlaajuista ja tavoitteena 

on inhimillisten resurssien tehokas ja mielekäs käyttö. (Ruohotie 2000, 22 – 23.) 

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan ammatillisen osaamisen ja 

työyhteisön kehittämistarpeet voidaan jakaa neljään luokkaan. Ne ovat vuorovaikutuksen ja 
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kulttuurisensitiivisyyden kehittäminen, eettisen osaamisen kehittäminen, työskentelyn vakioiminen 

ja ammatillinen yhtenäisyys sekä mielikuvamarkkinoinnin kehittäminen. Kehittämiskohteita 

voidaan tarkastella matko-oppaan ammatillisen osaamisen, toimeksiantajan organisaation ja 

työyhteisön näkökulmista. Kehittämistarpeet voidaan myös nähdä osana koko palveluketjun 

toimintaa matkailun toimijoiden ja oppilaitosten välillä. 

 

            

KUVIO 3. Matko-oppaan ammatillisen osaamisen ja työyhteisön kehittämistarpeet ovat 

samanlaiset. 

 

 

6.3.1 Vuorovaikutuksen ja kulttuurisensitiivisyyden kehittäminen 

 

Innovatiiviset kvalifikaatiot ovat kehittyneitä kvalifikaatiota. Niitä ovat työntekijän oma-aloitteinen 

työssä oppiminen ja kehittyminen, vastuullisuus, työtehtävien ennakointi sekä työtehtävien 

suunnittelu. Oman työn, työyhteisön ja toimintakentän rakentava arviointi kuuluvat tähän 

osaamiseen. (Väärälä 1995, 44.) Työntekijän uskomusten, arvojen ja tarpeiden tunnistaminen ovat 

avainasioita. Niiden reflektiivinen tiedostaminen, omien kokemuksien havainnointi, kriittinen 

tarkastelu ja arviointi siivittävät ammatillista kasvua. Tällä tavalla löydetään työntekijän 
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vahvuuksia, karsitaan heikkouksia ja saavutetaan toiminnan muutos ja ammatillinen kehittyminen. 

(Eteläpelto & Onnismaa 2006, 113; Tynjälä 1999, 163.)  

 

Vuorovaikutustaidot auttavat eri kulttuurien kanssa työskentelyssä. Vuorovaikutustaitoja voidaan 

kehittää ymmärtämällä vierailijoiden kulttuurisia erityispiirteitä. Niitä voidaan havainnollistaa 

jäävuori-mallilla. Näkyviä kulttuuripiirteitä ovat ulkoasun lisäksi kieli, puhetapa, musiikki ja 

käytöstavat. Pinnan alla vaikuttavia tekijöitä ovat uskonto tai elämänkatsomus, mikä vaikuttaa 

voimakkaasti yksilön käyttäytymiseen ja valintoihin. Arvomaailma, uskomukset ja normit, mikä on 

oikein ja väärin -käsitykset kumpuavat kulttuuriperinnöstä. Niiden väärintulkinta voi aiheuttaa 

ristiriitoja yhteisössä ja työyhteisössä. (Salo-Lee 1996.) 

 

Kulttuurinen herkkyys on taito tunnistaa kulttuurien erityispiirteitä ja pohtia omaa kulttuuria ja sen 

vaikutusta omaan toimintaan.  Lähtökohtana on oman kulttuurin tunteminen ja mahdollisten 

stereotypioiden tunnistaminen ja poiskitkeminen. Stereotypiat ovat käsityksiä tai uskomuksia siitä, 

että joillakin kulttuureilla tai kansallisuuksilla on tiettyjä ominaisuuksia, persoonallisuuden piirteitä, 

toimintatapoja, uskomuksia tai arvoja. Usein tietämättömyyttämme sovellamme samaa 

kansallisuusmuottia myös yksilöihin. Stereotypiat voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Esimerkiksi 

suomalaisia pidetään sisukkaina ja rauhallisina, mutta puhumattomina. Kulttuurinen herkkyys 

edellyttää omien arvojen, asenteiden ja stereotypioiden tiedostamista. Kulttuurisen herkkyyden 

tiedostaminen on entistä tärkeämpää kansainvälisessä toimintaympäristössä, jossa vuorovaikutus eri 

kulttuurien kanssa on osa työnkuvaa. (Juujärvi & al. 2004, 267, 280.)  

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan ja työyhteisön vuorovaikutuksen ja 

kulttuurisensitiivisyyden kehittäminen voidaan jakaa neljän luokkaan. 

 

• matko-oppaiden tietotaidon kartoittaminen, tallentaminen ja jakaminen 

• palveluketjujen työskentelyn havainnoiminen ja raportoiminen    

• erilaisten työkulttuurien ja aikakäsitysten ymmärtäminen 

• asiakaspalvelun ja palvelujen erityispiirteiden ymmärtäminen 

 

Matko-oppailla on laaja kokemuksellinen asiantuntijuus palveluketjujen toiminnasta, kunhan 

tietotaito kartoitettaisiin ja saataisiin organisoitua toimeksiantajien ja työyhteisön käyttöön. 

Vuorovaikutuksen kehittäminen alan toimijoiden ja kuvauskohteiden kanssa tasapuolisesti koko 
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palveluketjussa olisi ajankohtainen haaste. Ketjujen toiminnan aktiivinen strukturoitu havainnointi 

ja raportointi toisivat ajantasaista tietoa organisaatioiden ja oman työn tueksi. Jaettu asiantuntijuus 

on vielä käyttämätön voimavara matkailun asiakaspalvelun asiantuntijoiden joukossa. 

 

Kulttuurierot voivat näkyä suoraan työskentelyssä ja työrytmissä. Kulttuurierot voivat vaikuttaa 

työskentelyn taustalla valintoihin kohteissa: mitä erikoisesti halutaan kuvata tai rajata pois. 

Esimerkiksi sauna ja siihen liittyvät stereotypiat ovat joillekin hyvin outoja. Toisaalta taiteen ja 

musiikin kieli on universaali ja sopii kaikille. Erilaisten kulttuurien työtapojen ja aikakäsitysten 

ymmärtäminen edistäisi työskentelyn ja vuorovaikutuksen onnistumista mediaryhmän ohjelman eri 

vaiheissa. Ruokailu, nautintoaineet ja lepohetket sekä elämänkatsomukselliset tai uskonnolliset 

seikat olisi myös huomioitava kulttuuristen erityispiirteiden näkökulmista. Vuorovaikutuksen ja 

palvelun onnistumisen kokemus on yksi tärkeimpiä asiakastyytyväisyyden tekijöitä. Ammattitaito 

uusiutuu, ja palveluammatissa uusia asioita opitaan myös asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. 

 

Ne kyllä haluaa, että opas on mukana koko ajan. Kun on niin isot kulttuurierot, niin 

heille (mediaryhmä) on turvallista, kun opas lähtee mukaan syömään. Kerrankin olin 

omalla ajalla. Vaikka kyllä Helsinki on turvallinen kaupunki, ei sen tähden opasta 

tarvitse mukaan. Ja kieli on niin erilainen, että he tarvitsevat tulkkia monessa 

paikassa.  

 

Nämä ihmiset ovat kyllä matkustaneet paljon ja tottuneet erilaisiin maihin ja tapoihin. 

Mutta tietenkin kaukomaista tuleville kulttuurierot ja aikaerot ovat suuria.  
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6.3.2 Eettisen osaamisen kehittäminen 

 

Ammattietiikan avulla pyritään ymmärtämään ja sisäistämään ammatillisen osaamisen perusteita ja 

syitä syiden takana. Eettinen ammatillinen kasvu on ammatin ja inhimillisyyden kasvun prosessi. 

Eettisinä tavoitteina ovat ammatillisten ja persoonallisten arvojen kunnioittaminen: työelämän 

yleiset eettiset vaatimukset ja oma ammattispesifinen ammattietiikka. Eettisiä perusarvoja ovat 

työntekijöiden keskinäinen vastuullisuus ja välittäminen sekä erilaisuuden hyväksyminen 

työyhteisössä ja organisaatiossa. Ammatillisen kasvun eettisinä tavoitteina ovat ammatillisten ja 

persoonallisten arvojen kunnioittaminen. Yhteiskunnallinen vastuullisuus ja kestävän kehityksen 

periaatteet ylläpitävät ja rakentavat aineellista ja henkistä hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa. 

Eettisiä perusarvoja ovat työntekijöiden keskinäinen vastuullisuus ja välittäminen, vastavuoroisuus, 

rehellisyys, rakentava kriittisyys, ekologisuus ja erilaisuuden hyväksyminen työyhteisössä ja 

organisaatiossa.   (Tuominen ja Wihersaari 2006, 285 – 288.)  

 

Eettinen osaaminen voidaan konkretisoida yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa. Sen tarkoituksena 

on kansalaisten ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja oikeuksien edistäminen. Yhteiskuntavastuu 

tarkoittaa sitä, että organisaation ja työyhteisön tulisi kantaa vastuu kaikesta toiminnastaan, jolla on 

vaikutusta ihmisiin, yhteiskuntaan ja luontoympäristöön. Euroopan unionin (2002) julkaiseman 

Vihreän kirjan mukaan yritykset vapaaehtoisesti myötävaikuttavat yhteiskunnan ja luonnon 

turvallisuuteen ja puhtauteen. Sen mukaan yritykset investoivat henkilöstöön, sidosryhmiin ja 

ympäristön hoitoon. Yhteiskuntavastuu on myös eettisesti kestävällä tavalla tuotettujen palvelujen 

ja tuotteiden markkinointia ja myyntiä. 

 

Kotimaisessa Yrityksen yhteiskuntavastuu -raportissa määritellään yrityksen aktiivinen 

vastuullisuus kestävän kehityksen mukaan. Yrityksiä houkutellaan ja kehotetaan vastuulliseen 

toimintaan, sillä se voi olla myös merkittävä kilpailutekijä yrityskuvan rakentajana ja tuotteiden 

markkinoinnissa. Valveutuneet kuluttajat ovat tietoisia yrityksen velvollisuuksista työntekijöitä, 

työympäristöä ja tuotteita valikoidessaan. Yrityksen yhteiskuntavastuuseen sidottu eettinen koodi 

on parhaimmillaan osaamisen johtamisen työkalu, joka ohjailee yrityksen arvoja ja normeja.  

(Yrityksen yhteiskuntavastuu 2001.) 
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Eettinen osaaminen ei ole irrallinen alue, vaan se kytketään yhteiskuntavastuuseen ja kestävään 

kehitykseen. Kestävän kehityksen ulottuvuuksia on neljä. Ekologisuus tarkoittaa luonnon 

monimuotoisuuden turvaamista, luonnon varojen ja ympäristön kestävää käyttöä ja haittojen 

torjumista. Sosiaalinen kestävyys on ihmisten hyvinvoinnin turvaamista ja hyvän yhteiskunnan 

edistämistä oikeudenmukaisuuden nimissä. Kulttuurinen kestävyys on paikallisten kulttuurien 

mahdollisuutta säilyä ja kehittyä omilla ehdoillaan sekä kulttuurien monipuolisuuden ja erilaisuuden 

kunnioittamista. Sitä voidaan pitää myös esteettisenä osaamisena. Taloudellinen eli ekonominen 

kestävä kehitys on taloudellisesti kannattavaa toimintaa, mikä perustuu ekologisiin, sosiaalisiin ja 

kulttuurisiin lähtökohtiin. (Juujärvi & al. 2004, 287.) 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan ja työyhteisön eettisen osaamisen 

kehittäminen voidaan jakaa neljän luokkaan.  

• eettinen osaaminen 

• ekologinen osaaminen 

• ekonominen osaaminen 

• esteettinen osaaminen 

 

Työyhteisön ja matko-oppaan koulutuksessa ja työskentelyssä olisi hyvä harjoittaa neljän e:n 

periaatteita ammatilliseen osaamiseen ja toimintaympäristöön suhteutettuna. Neljä e:tä tarjoaisivat 

eettisen, ekologisen, ekonomisen ja esteettisen näkökulman palveluosaamiseen palveluketjussa eri 

toimijoiden kanssa. (Kuva 13.) Mediaryhmien opastukset vaatisivat kokonaisvaltaista eettisen 

osaamisen tarkastelua ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Niiden avulla Suomi-kuva ja 

Helsinki-brändi voisivat saada uusia eettisesti perusteltuja ulottuvuuksia.  

On huomioitava, että tällä hetkellä matkailun toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ei ole 

ammattieettistä osaamista erikseen painotettuna osaamisvaatimuksissa. Se on ilmeinen puute 

kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ja -ammatillisessa työssä ja organisaatioissa. Uusissa 

matkailun toisen asteen tutkinnonperusteissa (oph) ammattieettinen osaaminen otettaneen 

ennakkotietojen mukaan käyttöön syksyllä 2009. Ammattieettinen osaaminen laajasti käsitettynä ja 

sidottuna esimerkiksi oppilaitoksen tai työpaikan arvoihin on koko toiminnan kivijalka, mikä ohjaa 

opiskelijoita, vakituisia ja osa-aikaisia työntekijöitä sekä yhteistyökumppaneita. On myös 

tarpeellista kysyä ja tarkastella yhteistyökumppanien eettisiä arvoja ja toimintaa.  
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KUVA 13. Matko-opas voi olla neljän e:n sanansaattaja kohteen ja palvelujen markkinoinnissa. 

Kuvassa on matkailuneuvoja Elina Chrystal, joka työskenteli mediaryhmän juontajana. Kuva on 

otettu hotelli Klaus K:n edessä Helsingissä kesällä 2008. 

 

6.3.4 Työskentelyn vakioiminen ja ammatillinen yhtenäisyys 

 

Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot ovat työntekijän työyhteisöön sopeutumista, sitoutumista ja 

työkulttuurin kehittämistä. (Metsämuuronen 1999, 141). Uuden osaamisen tunnistaminen ja 

työtapojen vakioiminen ovat nykyajan haaste. Toimintatapojen kyseenalaistaminen ja avoin 

keskustelu avaavat mahdollisuuksia uusille toimintavoille. Organisaation tehtävänä on luoda ja 

turvata henkilöstölle ammatillisen kasvun ja kehittymisen edellytyksiä yksilönä ja työyhteisössä. 

Vanhojen työskentelytapojen ja työkulttuurien poisoppiminen sekä uusien tapojen omaksuminen 

ovat haasteellisia, mutta tarpeellisia työyhteisön kehittämiseksi ja kvalifikaatioiden päivittämiseksi. 

(Ruohotie 2000, 61.)  

 

Uusiutumisen vaatimukset voivat aiheuttaa työntekijöille turvattomuutta ja defensiivisyyttä, 

haasteiden muutosvastarintaa. Defensiivisyys on yksi suurimpia oman ja työyhteisön ammatillisen 

kehityksen jarruja ja esteitä. (Ruohotie 1997, 62). Itseohjautuvuus vaatii syväoppimista, 

kyseenalaistamisen taitoa, ymmärtämisen tarkkailua ja kriittistä ajattelua. Työntekijällä on oltava 

uskomus, että hänellä on oikeus ohjata omaa oppimistaan ja työtään. (emt. 32.) Yhteistyön ja 

palautteen reflektointi on tärkeää. Kun toimeksiantaja aktiivisesti havainnoi esimerkiksi 



 

79 

 

mediaryhmien asiakaspalautetta, palaute olisi yksilöllisesti ja kollektiivisesti reflektoitava 

kriittisesti. Työyhteisö, organisaatio ja verkosto keräisivät yrityksen ja palveluosaamisen 

rakennuspuita ydinosaamisen kirkastamiseen, pitkäjänteiseen ja mielekkääseen tehostamiseen. (emt. 

52.) 

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan matko-oppaan ja työyhteisön työskentelyn 

vakioiminen ja ammatillinen yhtenäisyys jakautuvat neljään luokkaan. Ne perustuvat ammatillisen 

kasvun ja kehittymisen edellytysten luomiseen.   

 

• toimintatapojen kyseenalaistaminen ja vanhojen tapojen poisoppiminen 

• työskentelyn ja selkeän työnjaon vakioiminen  

• palveluketjujen kuvausmenettelyjen vakioiminen 

• matko-opasetiketin luominen 

 

Toimintatapojen kyseenalaistaminen ja vanhojen tapojen poisoppiminen ovat haaste koko 

palveluketjulle. Toisaalta perinteisissä työskentelymalleissa ja pitkän uran tehneillä ammattilaisilla 

on myös vahvaa kokemustietoa ja hiljaista tietoa. Se pitäisi koota, analysoida, uudistaa ja vakioida 

uuteen työskentelymalliin. Työntekijöiden muutosvastarinta voidaan siten valjastaa tietovarannon 

keräämiseen. Jaettu asiantuntijuus on keino saavuttaa uudistettua osaamista. Vuorovaikutteisia ja 

rauhallisia keskustelutilaisuuksia tulisi järjestää heti mediaryhmien jälkeen ja säännöllisesti pitkin 

vuotta. Tarvitaan tilaisuuksia, joissa matko-opas ja yhteistyökumppanit voisivat jakaa ilonsa ja 

puolittaa huolensa sekä luoda uusia yhtenäisiä toimintamalleja. Mediaryhmien käyntikohteet ja 

erikoisesti hankalat kohteet ja edustajat voitaisiin pyytää vuorovaikutteisiin keskustelutilaisuuksiin 

kauden lopussa ja ennen sesongin alkua. Yhteisen edun nimissä on syytä uskoa, että toimijat 

olisivat halukkaita kaikkia osapuolia hyödyttäviin keskusteluihin. Toiminta tarvitsee moottorin, 

joka olisi luonnollisesti Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto. 

 

Lainsäädännöllisten vastuiden ja velvollisuuksien selvittäminen ja vakioiminen olisivat tärkeitä 

asioita työyhteisön, palveluketjujen ja matko-oppaiden työn tueksi. Niitä ovat esimerkiksi 

tekijänoikeuksiin liittyvät asiat konserttien tai muun taiteen esittämisessä mediatuotoksessa. 

Palveluketjujen kuvausmenettelyjen yhtenäisten, työskentelytapojen ja pelisääntöjen vakioiminen 

olisi tärkeää aika- ja tietoresurssien tehostamista ja hyödyntämistä.  
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Ihan tällainen keskustelu kuin nyt olisi todella kiva ja hyödyllinen. Tässä kuulee 

toisten ajatuksia ja voi oppia jotain. Ja oppii tuntemaan kollegoja ja ajatuksia. Olisi 

hyvä oppia tuntemaan kuvauskohteiden ja käyntipaikkojen avainhenkilöitä, näitä 

meidän työpareja. Töissä on kuitenkin aina kiire eikä heihin ehdi tutustua. Mehän  

tulemme, hoidamme kuvaukset ja jatkamme toiseen kohteeseen. Ei siinä ehdi muuta 

kuin small-talkit, kun matka jatkuu toiseen paikkaan. Ja usein kuvausten aikana 

matko-opas soittelee ja hoitaa kuvausasioita. Ei aina ehdi juttelemaan. 

 

Matko-opasetiketti olisi manuaali, jossa eriteltäisiin toimijoiden työtehtävät, velvollisuudet ja 

vastuut. Tavoitteena on työskentelyn vakioiminen ja ammatillinen yhtenäisyys. (Kuva 14.) 

Ammatillinen yhtenäisyys olisi matko-oppaat identifioiva tunnusmerkki, ammatillinen roolipuku, 

muista oppaista erottuva ja tunnistettavissa palveluketjun toimijoille. Työasu vahvistaisi matko-

oppaan ammatti-identiteettiä, kun hän tietäisi mihin organisaatioon kuuluu konkreettisesti. Työasu 

tukisi Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston strategiaa ja Helsinki-brändia. Se olisi 

näkyvä osa markkinointia.  

 

Suomi-kuvaa ja Helsinki-brändia tukisi matko-oppaiden yhtenäinen ulkoasu. Ei voi 

laittaa päälle mitä tahansa, sillä kuva voi näkyä kotimaassa. Olisi helpompi, jos 

kaikilla olisi yhtenäinen asu. Kaikki tietäisivät, kuka tuo on ja mitä tekee. Myös 

paikalliset, kadun ihmiset ja torikauppiaat heti tunnistaisivat, kun mennään 

pyytämään haastattelua. 

  

Matko-oppaiden työtehtävien ja työasujen vakioiminen loisi turvallisuutta ja vapauttaisi energiaa 

luovaan työhön. Työskentelyn vakioimiseen kuuluisivat opastusvaraukset ja vakituinen työhuone, 

vakuutukset, selkeät ja yksiselitteiset ohjeet rutiineihin ja poikkeustilanteiden varalle. Henkilö- ja 

esinevakuutusten turvaa pitäisi parantaa työmatkoilla ja työaikana. Poikkeustilanteiden kartoitusta 

ja ohjeistusta pidettäisiin turvallisuustekijänä palveluketjun kaikille osapuolille. Rutiinien avulla 

tehtävien ennakoiminen olisi helpompaa. 

 

Vakuutus pitäisi olla kunnossa. Me liikumme niin erilaisissa paikoissa, ajattele vaikka 

liukastut tai rikot niiden kameran. Onko meillä päivystysnumero viikonloppuisin? Ei 

ole kenelle soittaa ja kysyä neuvoa, jos vaikka tulee äkkimuutoksia. Ei meillä ole 

valtaa muuttaa annettua ohjelmaa. Paljonko opas voi joustaa, kun kaikki muutokset 

maksavat lisäkustannuksia? 
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KUVA 14. Yhtenäisenä joukkona samassa veneessä on vahvuutta kohdata kansainvälisiä haasteita. 

Kuva on otettu Lyypekinlaiturissa Helsingissä syksyllä 2008. 

 

 

 

6.3.4 Mielikuvamarkkinoinnin kehittäminen  

 

Imagon ja identiteetin tietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen kannattavat, sillä ne tuovat alueelle 

kilpailukykyä, myönteistä kehitystä ja houkuttelevuutta matkailijoille ja sijoittajille. Toiminta 

hyödyttää alueen toimijoita kansainvälisillä markkinoilla globaalissa kilpailussa. Alueellinen 

identiteetti ja imago muuttuvat myös itsestään. On kuitenkin tärkeä huomata, että niihin voidaan 

vaikuttaa. Tärkeintä on päättäjien ja toimijoiden tietoisuus siitä, että nykytutkimuksien valossa alue 

voi vaikuttaa omaan vetovoimaansa ja siihen on myös teoreettisia työkaluja.  (Zimmerbauer 2008, 

65.) 

 

Mielikuvien rakentaminen ja ylläpitäminen perustuvat ihmismielen ymmärtämiseen. Mielikuvat 

vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme ympäröivään todellisuuteen ja toisiin ihmisiin. Mielikuvat 

myös ratkaisevat millaisia asioita hyväksymme, ja millä perusteella teemme valintoja. Median ja 

mielikuvien taloudellinen valta on suuri, sillä niiden avulla saatu julkisuus ja tunnettuus näkyvät 

myynnin kasvuna. (Karvonen 1999, 23 – 24.) Mielikuvien ymmärtämisen tarkoituksena on 

toimijoiden, yhteisön toimintatapojen ja yhteisökulttuurin kehittäminen. Yhteisenä päämääränä on 

kohteen vahvuuksien kehittäminen ja heikkouksien rakentava vahvistaminen. (emt. 121 – 122.) 
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Mielikuvien hierarkkisen kehän mallia voidaan soveltaa mielikuvamarkkinoinnin kehittämiseen. 

Ihminen tarkastelee kohdetta intressiensä mukaan ja arvioi mitkä vaikutelmat vahvistavat omia 

tavoitteita, kuvitelmia ja unelmia. Havainnointiin vaikuttavat ihmisen tunteet, kokemukset ja 

rationaalisuus. Niiden tulkinnan ja merkityksen liittämisen kautta kohteesta tai asiasta syntyy 

tietynlainen yksilölähtöinen tai yhteisöllinen mielikuva. Se voi olla uusi, muuttunut tai aikaisempaa 

mielikuvaa vahvistava. Mielikuvien kehä on toiminnallinen jatkuva prosessi. Mielikuvat siirtyvät 

mielikuvavarastoon, mikä vaikuttaa havainnointiin ja tulkintoihin. Mielikuvakehä voidaan rakentaa 

tai purkaa tietoisesti. (Helenius 2008, 75 -76.) 

Tämän tutkimuksen mukaan matko-oppaiden ja työyhteisön mielikuvamarkkinoinnin kehittäminen 

jakautuu neljään luokkaan.  

• Suomi-kuvan ja Helsinki-brändin vahvuuksien markkinointi ammattilaistoimijoille ja 

paikallisille asukkaille 

• Suomi-kuvan ja Helsinki-brändin heikkouksien pohtiminen  

• yhteistyökumppanien ja paikallisten asukkaiden suhteiden ylläpito ja jatkuvuus 

• elokuvien kuvauskohteiden tuotteistaminen 

 

 

Suomi-kuvan kirkastamisen ja Helsingin matkailustrategian tavoitteena on matkailun lisääminen. 

Siksi palvelualan työntekijöiden ammatillisen osaamisen päivittäminen ja uusintaminen vastaamaan 

palvelutarpeita olisi ajankohtaista. Ammatillinen osaaminen on markkinoinnin, tunnehyödykkeiden 

ja mielikuvatuotteiden konkreettinen ilmentymä. Brändin antamat lupaukset voitaisiin lunastaa 

vahvan inhimillisen pääoman avulla. Matko-oppailla olisi haaste mieltää itsensä tärkeinä 

mediavälitteisen yhteiskunnan toimijoina. Matko-oppaat ja tasalaatuiset matkailutuotteet ja -

palvelut voisivat olla kilpailuvaltteja, sillä heillä on huomattava valta kohteen matkailun 

markkinoinnissa. Haasteena olisi matko-oppaiden kouluttaminen ymmärtämään palvelu- ja 

mielikuvaketjujen ja oman työn merkitys ketjussa.  

Suomi-kuvan ja Helsinki-brändin heikkouksien pohtiminen olisi yhtä tärkeää kuin vahvuuksien 

korostaminen. Matko-oppaat joutuvat yllättäen tilanteisiin, joissa heidän eettinen osaamisensa 

punnitaan. Toimittajat ovat tunnetusti tiedonhaluisia ja etsivät myyviä jutunjuuria. Myös ikävien 

tapahtumien kansainvälinen huomio kiinnostaa vierailevia medioita. Voidaan myös esittää 

ajankohtainen ja ennakoiva kysymys, miten ilmastonmuutos voidaan hyödyntää 

mielikuvamarkkinoinnissa. (Kuva 15.) 
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Helsingissä kuvattujen kansainvälisten ja kotimaisten elokuvien kuvauskohteiden tuotteistaminen 

voisi tukea mielikuvamarkkinointia ja sitouttaa paikalliset toimijat ja asukkaat innostumaan 

yhteistyöstä. Paikallisilla voisi olla myös kokemustietoon ja muistikuviin pohjautuvaa osaamista 

kuvauksista. Se pitäisi kerätä ja tallentaa kollektiiviseksi muistivarannoksi. Heiskasen (2008) 

Helsinki-elokuva-aiheinen teos on omiaan virkistämään paikallisten muistia. Se on myös oiva 

käsikirja kuvauskohteiden tuotteistamisen käynnistämiseen. 

Helsingin historiallisessa keskustassa on arkkitehtonisesti venäläistyyppisiä kuvauskohteita ja -

taustoja, joita länsimaalaiset tuotantoyhtiöt hyödynsivät kylmänsodan aikana. 

Nykyelokuvatuotannossa japanilainen Ruokala Lokki ja suomalaiset Kaurismäen elokuvat 

kiinnostavat matkailijoita. Matko-oppaan näkökulmasta Helsinki-brändissa olisi potentiaalia 

elokuvakohteiden pyhiinvaeltajien kaupungiksi.  

Matkailupiirre on muuttunut viime vuosina. Elokuvien todelliset filmauskohteet, kuten 

Lokki, vetävät ihmisiä. Aaah, tuossako se kuvattiin ja aaah, onko tuo se talo. On käyty 

niissä elokuvien kohteissa, erityisesti design-aiheiset paikat kiinnostavat.  

 

 

 

KUVA 15. Haasteesta vahvaksi brändiksi on mielikuvamarkkinoinnin tavoitteena. Ukkoskuuro 

yllätti kuvausryhmän aurinkoisena kesäpäivänä ja kuvauslaitteille puettiin äkkiä sadeasut. Kuva on 

otettu Eteläsatamassa Helsingissä kesällä 2008. 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan matko-oppaan ammatillinen osaaminen koostuu viidestä osa-

alueesta, joita ovat mediaryhmien ohjelman tekninen osaaminen, matkailuelinkeinon ja kohdetiedon 

osaaminen, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen osaaminen, kulttuurisensitiivinen osaaminen ja 

mielikuvamarkkinoinnin osaaminen. Matko-oppaan työnkuva on erilainen kuin kaupunkioppaan, 

joka työskentelee vapaa-ajanmatkailijoiden kanssa. Matko-opas on monitaitoinen fasilitaattori, 

jonka tehtävänä on toteuttaa mediaryhmien ohjelmat huolellisesti. Kuvausten aikana matko-opas 

havainnoi aktiivisesti toimintaympäristöä ja ennakoi tulevia kuvaustilanteita. Matko-oppaiden 

perusosaaminen on vahva ja se mahdollistaa työnkuvan laajentamisen uutta osaamista vaativiin 

mediaryhmiin. Matko-oppaat ovat motivoituneita, autonomisia, tarttuvat uusiin haasteisiin ja 

kehittävät osaamistaan.  Tutkimuksen mukaan matko-oppaiden toimeksiantoja voidaan kutsua 

passiiviseksi tai aktiiviseksi malliksi. Passiivisessa mallissa toimeksiantaja laati mediaryhmän 

ohjelman ja matko-opas toteutti sen annettujen ohjeiden mukaan. Matko-opas tunsi olevansa sidottu 

ohjelmaan ja hänellä oli vähän joustavaa ja luovaa liikkumavaraa, vaikka hänen osaamisensa olisi 

sen mahdollistanut. Aktiivisessa mallissa matko-opas suunnitteli ja toteutti mediaryhmän ohjelman 

kokonaisuudessaan. Aktiivisessa mallissa matko-opas oli itsenäinen ja hän saattoi käyttää 

osaamistaan spontaanisti ja kokonaisvaltaisemmin.   

 

Ammatti-identiteetti on tärkeä ammatillisessa osaamisessa ja kasvussa. Ammatti-identiteetin ja 

työyhteisön tarkastelun valossa voidaan todeta, että matko-oppaan ammatti-identiteettiä määrittävät 

matkailualan vahva ammattitaito ja myönteinen asenne, uusi työnkuva ja epäsäännölliset työajat, 

yksin puurtaminen ja yhtenäisen työasun puuttuminen. Matko-oppaalle annetut toimeksiannot 

perustuvat kunkin omiin henkilökohtaisiin edellytyksiin ja vahvuuksiin. Toimeksiantajan luottamus 

matko-oppaisiin on suuri, sillä matko-opas edustaa aina toimeksiantajaa. Matko-oppaat erottuvat 

muista oppaista ennakkoluulottomilla asenteilla ja oppimisen halulla. Itsenäiseen työskentelyyn 

tottuneet matko-oppaat pitivät ennakoimattomia tilanteita myös myönteisinä haasteina ja 

oppimiskokemuksina.  Työyhteisön merkitystä tai sen puutetta määrittävät vakituisen työyhteisön, 

työhuoneen ja kollektiivisen tuen tarve sekä oma-aloitteisen verkostoitumisen hajanaisuus. Matko-

oppaat tunsivat olevansa yksinäisiä ja irrallisia vailla kiinteää työyhteisöä. Helsingin kaupungin 

matkailu- ja kongressitoimiston järjestämät koulutusillat neljästi vuodessa ovat matko-oppaiden 

työskentelyn kannalta erittäin tärkeitä ammattitaidon ylläpitäjiä ja innoittajia. 
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Myös kehitettävää on matko-oppaan työskentelyssä ja koko palveluketjussa. Matko-opas ei ole 

irrallinen mediaryhmän ohjelmassa, vaikka hän onkin näkyvä ja vaikuttava palvelun osa. 

Kehittämisehdotusten tarkoituksena on korostaa matko-oppaan, työyhteisön ja palveluketjun 

tärkeyttä mielikuvamarkkinoinnilla pelaavassa matkailussa. Matko-opas, media ja matkailu 

muodostavat vuorovaikutteisen toiminnan. Kehittämiskohteina ovat matko-oppaan ammatilliset 

perustarpeet. Osaamisen ja työyhteisön kehittämistarpeet sisältävät matko-oppaiden, työyhteisön ja 

koko palveluketjun vuorovaikutuksen ja kulttuurisensitiivisyyden kehittämisen, eettisen osaamisen 

kehittämisen, työskentelyn vakioimisen ja ammatillisen yhtenäisyyden sekä 

mielikuvamarkkinoinnin kehittämisen.   

 

Vuorovaikutuksen ja kulttuurisensitiivisyyden kehittäminen sisältää matko-oppaiden tietotaidon 

kartoittamisen, tallentamisen ja jakamisen, palveluketjujen työskentelyn havainnoimisen ja 

raportoimisen, erilaisten työkulttuurien ja aikakäsitysten ymmärtämisen sekä asiakaspalvelun ja 

palvelujen erityispiirteiden ymmärtämisen. Eettisen osaamisen kehittäminen sisältää eettisen, 

ekologisen, ekonomisen ja esteettisen osaamisen. Ne ovat saumaton osa organisaation ja työntekijän 

vastuullista toimintaa. Työskentelyn vakioiminen ja ammatillinen yhtenäisyys sisältävät 

toimintatapojen kyseenalaistamisen ja vanhojen tapojen poisoppimisen, työskentelyn ja selkeän 

työnjaon vakioimisen, palveluketjujen kuvausmenettelyjen vakioimisen sekä matko-opasetiketin tai 

toimintamanuaalin luomisen. Mielikuvamarkkinoinnin kehittäminen sisältää Suomi-kuvan ja 

Helsinki-brändin vahvuuksien markkinoinnin ammattilaistoimijoille ja asukkaille, Suomi-kuvan ja 

Helsinki-brändin heikkouksien pohtimisen koko palveluketjussa, yhteistyökumppanien ja 

paikallisten asukkaiden suhteiden ylläpidon ja jatkuvuuden sekä elokuvien kuvauskohteiden 

tuotteistamisen. 

 

Matko-oppaiden, työyhteisön ja palveluketjujen ammatilliset perustarpeet voidaan täyttää olemassa 

olevilla resursseilla. Siihen tarvitaan koko palveluketjun toiminnan uudelleen arviointia ja 

uudistavaa asennetta muuttuvassa toimintakentässä. Muutospaineita työyhteisölle ja matko-

oppaiden ammatilliselle kehittymiselle ja asiantuntijuudelle aiheuttavat globaalien, 

yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten lisäksi taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset muutokset. Kielteiset muutokset, kuten taantuma tai lama voidaan valjastaa 

monitaitoisten matko-oppaiden koulutukseen ja rekrytointiin. Myönteisiä muutoksia ovat 

matkailijavirtojen ja -tulojen kasvu sekä laajemmat kulttuuriset segmentit. Ne kaikki voivat 

heijastua kohteen imagossa ja vastaanottajan mielikuvissa. Matkailumarkkinointi pelaa mielikuvilla 
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ja median levikin myötä vaikutusten uskotaan olevan suuret. Mediaryhmiä saapuu ympäri maailmaa 

erilaisista kulttuureista eri motiivein ja resurssein. Heille myydään parhaimmassa valaistuksessa ja 

hienoimmalla ilmalla tehtyjä visuaalisia mielikuvia kohteesta ja palveluista.  Heihin kohdistuva 

asiakaspalvelu voidaan jakaa henkilökohtaiseen eli inhimilliseen ja palvelumaiseman eli fyysisten 

rakenteiden elementtien palveluun. Palveluosaamisen mielikuvat täyttävät matko-opas ja muut 

asiakaspalvelijat. Palvelumaiseman mielikuvat täyttävät matkaohjelma, hotelli, ravintolat, 

kuljetukset ja nähtävyydet. Palveluosaaminen ja -maisema ovat aina vuorovaikutuksessa. Haasteena 

on erottua myönteisesti muista kohteista ja palvella erilaisia asiakkaita sensitiivisesti. 

 

Matko-oppaiden ja työyhteisön vahva ammatillinen osaaminen, kehittyminen ja osaamisen ylläpito 

ja ennakointi luovat turvallisuutta muutospaineissa. Ammatillisesti vahvat työntekijät ovat 

puskurina organisaation muutoksille. Helsingissä ja sen markkinointialueella sadan kilometrin 

säteellä matkailuelinkeinon merkitys on suuri ja osaamisen haasteet ovat todellisia. Jo olevien ja 

tulevien matko-oppaiden koulutus pitää pohtia huolellisesti tarkastellen tarvittavia kvalifikaatioita ja 

työntekijöiden kompetenssia moniammatillisissa työryhmissä. Helsingin kaupungin matkailu- ja 

kongressitoimiston ja muiden toimijoiden pitää vastata osaamisen uudistumiseen luomalla 

ammatillisen kehittymisen puitteet. Matko-oppaiden ammatilliset perustarpeet pitää kyetä 

turvaamaan rakenteellisesti ja inhimillistä pääomaa tukien ja kehittäen.  

 

Opetushallitus voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia matkaoppaan ammattitutkinnon ja 

erikoisoppaana toimiminen -osan uudistamisessa sekä matkailun erikoisammattitutkinnon 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Media- ja matkailukoulutuksen osittainen yhdistäminen voisivat 

tuoda lisäarvoa molemmille aloille. Matkailu voi hyötyä median teknisestä osaamisesta ja AV-alan 

messuista. Media-ala voi oppia matkailun markkinoinnin ja asiakaspalvelun osaamisesta. 

Yhteistyöllä voidaan saavuttaa kansainvälisiä synergiaetuja.  Elämme hyvässä uskossa, että 

mediaryhmien ansioista Helsingin vetovoimaisuus ja matkailijamäärät kasvavat. Matkailijoita pitää 

pyrkiä palvelemaan hyödyntäen jo olemassa olevia, mutta alalle uusia resursseja. Yrittäjille ja 

kielitaitoisille asiantuntijoille voidaan järjestää sovellettua matka- tai mediaoppaan 

erikoisammattitutkintoon tähtäävää koulutusta. He voivat erikoistua oman alansa erikoisoppaiksi 

esimerkiksi kestävän matkailun, designin, taiteen, arkkitehtuurin, biologian, teknologian ja 

teologian aloilla. Erikoisoppaat voisivat hyvinkin olla Helsingin kaupungin matkailustrategian 

markkinoinnin kärki mitä ammatillisen osaamisen päivittämiseen tulee.  Nykymaailmassa 

markkinoinnin kohderyhmät on hyvä rajata, sillä kaikille kaikkea vie tuhkatkin kohteen pesästä. 
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Erikoisoppaiden koulutusta voidaan kehittää ja valmistautua tulevaan nousukauteen 

kilpailijakohteista erottuvilla tuotteilla ja palveluilla.  

 

Williams (1998, 172) tiivisti jo kymmenen vuotta sitten imagon ja mielikuvien merkityksen 

matkailussa: ”Places, and images of places, are fundamental to practise of tourism.”  Tämä 

iskulause voidaan soveltaa Suomi-kuvan ja Helsinki-brändin terästämisen johtolauseeksi matkailun 

edistämisessä. Ulkoasianministeriön tiedotteen (2008) mukaan ulkoministeri Alexander Stubb on 

asettanut korkean tason valtuuskunnan Suomen maabrändin kehittämistyön johtoon. Valtuuskunnan 

tehtävänä on laatia perusta Suomen maabrändin eli vahvan maakuvan luomiselle Suomen 

kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Sen avulla vahvistetaan suomalaisten yritysten 

toimintaedellytyksiä, saadaan lisää ulkopoliittista vaikuttavuutta, kehitetään Suomen 

kiinnostavuutta investointikohteena ja lisätään Suomeen suuntautuvaa matkailua. Maabrändi on 

parhaimmillaan taustatekijä menestykselle ja hyvinvoinnille; huonoimmillaan se voi olla kehityksen 

este.  

 

Media pyörittää ja värittää viihteellistynyttä maailmaa. Elämys- ja mielikuvateollisuus matkailu 

hyötyvät viestintäteknisistä uudistuksista. Organisaatiot joutuvat käyttämään voimavarojaan median 

kautta tapahtuvaan julkisuustyöhön ja mielikuvien muokkaamiseen. Perinteinen markkinointi on 

siirtynyt mediaan myös erilaisen piiloviestinnän ja tuoteasettelun keinoin. Markkinoinnin avulla 

ohjataan ihmisten mielikuvia tuotteista ja palveluista. Median vaikutuksen ymmärtäminen, 

dialoginen osaaminen ja kriittinen medialukutaito ovat kuitenkin hyödyllisiä tekijöitä 

vuorovaikutuksessa ja keskinäisessä ymmärtämisessä. (Finnsight2015, 174, 223.) 

Viestintäteknologian kehitys tuo muutoksia viestinnän tuotantoon, jakeluun ja vastaanottoon. 

Uuden viestintäteknologian ja uusmedian peruspiirteinä ovat tietokonevälitteisyys, tiedon 

reaaliaikaisuus ja monipuolisuus. Uudet keinot ja laitteet mahdollistavat vuorovaikutteisuuden 

median ja vastaanottajan välille, joten median tuoma mielikuviin perustuva valta voi kasvaa ja 

saada uusia muotoja. (Ruusunen 2002, 169 -172.)  

 

Tutkimuksen luotettavuudessa on kyse koko tutkimusprosessin luotettavuudesta. Arviointi 

edellyttää prosessin kuvaamisen yksityiskohtaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tutkijan rehellinen 

itsearviointi ja häneen ulkopäivän kohdistettu arviointi tärkeää, sillä tutkija on myös tutkimusväline 

omassa tutkimuksessaan. Aineiston luotettavuutta voidaan arvioida sen tarkoituksenmukaisuudella, 

kattavuudella ja riittävyydellä. Aineisto tulisi koota ilmiön luonnollisessa esiintymisympäristössä.  

(Hirsjärvi & al. 2007, 227; Eskola & Suoranta 2005, 210, 214.) Tutkimussuunnitelmaa pohdittiin 
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aluksi eettisistä näkökulmista: mikä on tutkittavan ilmiön yhteiskunnallinen ja ammatillinen 

merkitys ja mikä on järkevä tutkimuskohde. Empiirinen tutkimus suoritettiin maalis-marraskuussa 

2008, jolloin primääriaineisto kerättiin ryhmähaastattelulla ja havainnoilla. Sekundäärisinä 

menetelminä olivat pilottihaastattelu ja -havainnointi sekä havainnoinnin valokuvaus. 

Dokumentoitu materiaali vahvistaa ilmiön tarkastelun monipuolisuuden. Tiedonantajat valittiin 

harkinnanvaraisesti 35 matko-oppaan joukosta. Tutkimuksessa mukana olleet ovat laaja-alaisia 

ammattilaisia, sanavalmiita, motivoituneita ja edustavat kolmea eri kansallisuutta. Tutkimus 

perustui vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen henkilöllisyyden suojaamisessa. 

 

Havainnoinnin haasteena oli muistaa objektiivinen tutkijaote. Dokumentointi kameralla onnistui 

kantapään kautta -menetelmällä. Pilotin dokumentointi kotikameralla opetti kuvaustekniikan 

perusasiat harrastelijakuvaajalle. Mediaryhmien työskentelyn aikana kameran salamavaloa 

pyydettiin varomaan, sillä se taltioituisi myös kuvausryhmän filmille. Kameran läsnäolo ei 

kuitenkaan näyttänyt häiritsevän työhönsä keskittyvää matko-opasta. Sadoista valokuvista vain 

murto-osa (50 kpl) kelpuutetaan opetuskäyttöön. Kameran käyttö ja valokuvien analyysi 

ammatillisen osaamisen tutkimisessa on hyödyllinen menetelmä. Valokuvia voi tutkia myös 

myöhemmin ja verrata osaamisen kohteita uusiin ja päivitettyihin. Valokuva on objektiivinen ja 

lahjomaton, sillä se vangitsee tilanteet autenttisina. Valokuva voi olla myös ankara, ja sen tähden 

valokuvat pitäisi olla osana toimintaympäristöä. Irrallisina ne voidaan tulkita väärin. 

 

Ryhmähaastattelu onnistui teknisesti ja inhimillisesti hyvin. Tilaisuuden alussa matko-oppaille 

kerrottiin ryhmähaastattelun ohjeet. Puheenvuorot soljuivat vuorotellen. Naurunpyrskähdykset 

kevensivät tunnelmaa entisestään. Kahdella laitteella taltioitu aineisto oli informatiivista ja 

puheenvuorot erottuivat selkeästi. Ryhmähaastattelu kesti puolitoista tuntia. Kahvituksen aikana 

jatkoimme aiheen parissa vielä puoli tuntia, minkä aineisto on myös informatiivista. 

Ryhmähaastatteluun osallistuneille ei maksettu erillistä korvausta. Reflektiivisessä palautteessa heti 

tilaisuuden jälkeen matko-oppaat kuvailivat tilaisuuden olleen kehityskeskustelun kaltainen, 

emansipatorinen ja virkistävä. Pilotti oli tarpeellinen, sillä siinä tarkistettiin kysymysten 

ymmärrettävyys ja ilmiöön saatiin uusia näkökulmia.  

 

Analyysin luotettavuuden arviointia varten analyysiprosessi kuvataan tarkasti ja yksiselitteisesti. 

Aineiston analyysin vaiheet voidaan kuvata myös spiraalimaisesti. Se tarkoittaa koko 

analyysiprosessia, jossa aineisto, kuvaus, yhteydet, luokittelu ja raportointi ovat jatkumona. Kaikki 

valinnat pitää perustella. Haasteena on pystyä pelkistämään aineisto niin, että se kuvaa tutkittavaa 
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ilmiötä riittävän kattavasti. Yhteys aineiston ja tulosten välillä on osoitettava luotettavasti. 

Laadullinen tutkimus perustuu tutkijan omaan näkemykseen. Haasteena on pitää omat tunteet ja 

uskomukset erillään ja pyrkiä objektiiviseen analyysiin. (Eskola & Suoranta 2005, 216.) Tässä 

tutkimuksessa kerätty aineisto analysoitiin induktiivisesti ja osittain deduktiivisesti matkaoppaan 

ammattitutkinnon (emt.) osaamisvaatimuksia hyödyntäen. Aineisto litteroitiin ja valokuvia 

käytettiin tutkijan muistin tukena. Kokonaisaineistosta ryhmiteltiin ilmiötä kuvaavia luokkia, joille 

annettiin kuvaava nimi. Ilmauksia yhdisteltiin ja muodostettiin luokkia. Alaluokkia tarkastelemalla 

ne vielä yhdistettiin yläluokkiin. Yksiselkoinen abstrahointi eli käsitteellistämien oli haasteellinen 

työ uudelle tutkijalle. Kokoavan käsitteen muodostaminen oli viimeinen vaihe, mikä on tässä 

tutkimuksessa matko-oppaan ammatillisen osaamisen ja työyhteisön kehittämistarpeet.  

 

Tutkimuksen suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen olivat ammatillisesti kasvattava, kehittävä ja 

ilmiön ymmärrystä lisäävä prosessi. Tuntien oman oppimistyylini, hiljainen prosessointi jatkuu 

vielä syklisesti. Havainnoin nyt toimintaympäristöä aktiivisemmin ja pyrin analysoimaan ja 

luokittelemaan ammatillisen osaamisen ja organisaatiorakenteiden kohteet. Työskentelen matkailun 

parissa, joten osaamisen syventämisestä on suuresti hyötyä matko-oppaiden ja laajemmin matkailun 

erikoisammattitutkinnon työstämisen puitteissa. Erityisen iloinen olen motivoituneiden ja 

sitoutuneiden matko-oppaiden ja kuvausryhmien innostuneesta asenteesta ja myötävaikutuksesta 

tutkimustyön onnistumisessa. Emansipatorinen ote on vaikuttanut ja auttanut kautta linjan. 

 

Matkailuyritysten ja työntekijöiden ammattietiikka ja eettinen osaaminen ovat kiinnostavia 

jatkotutkimusaiheita. Ammattietiikan pohtiminen ja harjoittaminen ovat ammatillisen osaamisen 

tukijalka. Pragmaattisella ammattietiikan tutkimisella ja tulosten käytäntöön soveltamisella uskon 

olevan yhteiskunnallisia, ammatillisia ja työyhteisöä tukevia vaikutuksia. Ensinnäkin olisi hyvä 

selvittää, miten ammattilaiset toimivat ja noudattavat ammattieettisiä ohjeita ja toiseksi, miten 

ammattilaisten tulisi toimia ammattieettisesti hyvin ja oikein.  Uskon, että ammattietiikan avulla 

olemme myös vahvempia kohtaamaan työelämän turbulensseja rakentavasti.
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