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• Ennen koronakriisiä Suomeen suuntautuva koulutus- ja asiantuntijamatkailu oli kasvussa.
• Suomi tunnetaan yhdestä maailman parhaista koulutusjärjestelmistä.  Myös Suomen valinta maailman 

onnellisimmaksi maaksi useita kertoja peräkkäin nostaa Suomen maabrändiä.
• Useat kaupungit ovat tuotteistaneet alueelleen koulu- ja muita asiantuntijavierailu-tuotteita.
• Lähtökohta koulutus- ja asiantuntijamatkailun kehittämiseen perustuu eri kaupungeilla eri kärkiin. Ideaalissa 

tilanteessa kaikki osapuolet hyötyvät koulutusmatkailusta: 

Kaupungit: KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA 
Sivistystoimi: OPPIMINEN & KANSAINVÄLISYYSKASVATUS
Matkailu: MATKAILUTULO &  HEIJASTUKSET ELINKEINOON

• Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen näkökulma ➔ kansainvälisyyskasvatus ja opetussuunnitelman 
tavoitteet. Myös kotikansainvälisyyden vahvistaminen ja/tai oppilaiden työelämätaitojen kehittäminen.

• Useilla kaupungeilla on oma koulutusmatkailu-malli. Kaupungeissa tehty myös erilaisia linjauksia, jotta 
vierailutoiminta hyödyttää opetustoimea eikä rasita yksiköitä liikaa. 

• Tuotteita kehitetään opetusyksiköiden ulkopuolelle  - kytkentä alueen yrityksiin ja elinkeinoon.
• Valmiit tuotteet hyödyttävät myös kaupungin muuta vieraanvaraisuustoimintaa (non-profit).

• Koronakriisi laittoi fyysisen matkailun jäihin ja lisäsi virtuaalisia kokeiluja.

*Lähteet:
- Business Finland: Suomesta halutaan oppia - koulutus matkailu kasvaa Business Finland: Koulutusmatkailu
- Business Finland: Educational Travel Best Practices 2020 - guide

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/suomesta-halutaan-oppia--koulutusmatkailu-kasvaa/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/koulutusmatkailu/
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https://www.businessfinland.fi/4aaf9f/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/educational_travel_manual_0910_final_pakattu.pdf
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Lähde: Business Finland: Koulutusmatkailun tuotesuositukset –opas 

https://www.businessfinland.fi/4a9d55/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/koulutusmatkailun-tuotesuositukset-2020.pdf


• Visit Finland käynnisti v. 2017 uuden kehitys- ja markkinointiprojektin nimeltä “Educational
Travel”. Tavoitteena saada suomalaisia koulutusmatkailukokonaisuuksia ulkomaisten 
matkanjärjestäjien ohjelmistoon ja kehittää tuotetarjontaa Suomessa. 

• Tärkeimmät kohdemaat ovat Kiina, Japani, Etelä-Korea, Intia ja Yhdistyneet 
Arabiemiraatit. Lisäksi kysyntää on muun muassa Iso-Britanniasta, Venäjältä, 
Yhdysvalloista, Ranskasta.

• Porvoon kaupungilla ei vielä tarjolla valmiita asiantuntijavierailujen tuotteita. 
Ei myöskään selkeää yhdessä sovittua käytäntöä vierailujen hoitamiseksi. 

• Porvoon matkailussa ja vuoden 2020 lopussa päättyneessä UKAMAKI – Uutta kasvua 
matkailuun Kiinasta –hankkeessa (EAKR) tunnistettiin, että alueella on potentiaalia 
koulutus- ja asiantuntijavierailutuotteiden tarjoajana, mikäli valmiita tuotteita olisi 
tarjolla. 



EDUTECH –tuotteista elinvoimaa 
matkailuun –hankkeen 

• TEM-rahoitusosuus = 45 760 
euroa
muu rahoitus = 11 440 euroa

• Hanke toteutetaan vuoden 2021 
aikana.

• Havainnolla ja löydöksillä iso 
merkitys jatkotyöstämisen 
kannalta. 



EDUTECH –HANKKEEN TAVOITTEET



Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa asiantuntijavierailu-tuotteita Porvooseen

Määrälliset tavoitteet ovat: 

A) Neljä koulutusvierailu-tuotetta:  

• Kaksi tuotetta, jotka edellyttävät fyysistä vierailua kohteessa

• em. tuotteista kaksi virtuaalista tuotetta 

B) Neljä asiantuntijavierailu-tuotetta: 

• Kaksi tuotetta, jotka edellyttävät fyysistä vierailua kohteessa

• em. tuotteista kaksi virtuaalista tuotetta 



I vaihe | 6 kk

- Kevyt lähtötilannekartoitus

- Benchmark & taustatietojen kerääminen

- Tuotteistamiskohteet ja työn 
käynnistäminen, yhteistyö

- Virtuaalituotanto, palveluntuottajan 
kilpailutus

- Ohjausryhmä, väliraportti 

II vaihe | 6 kk

- Tuotteiden rakentaminen, tuotekortit

- Virtuaalisen ratkaisun tuotanto

- Tuotteiden kehittämistä, viimeistelyä 

- Jatkotoimenpiteet, ohjausryhmä ja 
sidosryhmät

- Loppuraportti 



EDU-PILOTTITUOTTEET 
Vierailu-tuote Kantele-taloon / Kevätkummun sivistyskeskukseen

• Kevätkumpu Primary school (grades 1-6)
• Vårberga skola - primary school for Swedish speaking students (grades 1-6)
• Finnish and Swedish speaking preschool groups for 6-year-old children
• Youth center
• Local library
• Sports hall

Vierailu-tuote päiväkoti Metsätähteen  

• Porvoo's largest kindergarten, which is soon having a new, modern wooden kindergarten 
building on the west bank of the River Porvoonjoki. 

• New Metsätähti building is part of the  bigger modern timber architecture entity in the 
Länsiranta area. 

• Metsätähti offers early childhood education both in Finnish and Swedish.
A total of ten early childhood education groups operate on the new building with 
approximately 180 children altogether.



Kantele-talo Kantele-talo
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TECH-PILOTTITUOTTEET



• Asiantuntijaluentoja 
kaupunkikehittämisen 
toimialoilta

• Luennot helppoja 
kytkeä osaksi muuta 
matkailuohjelmaa

• Selkeä hinnoittelu
• Jatkokehittäminen 

mahdollista esim. 
teemakohtaisesti 
elinkeinon 
ja alueen muiden 
toimijoiden kanssa 

• Porvoon Kansallinen
kaupunkipuisto





Kiitos
Tack
Thank
you


