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KOULUTUSMATKAILU
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VISIT FINLAND
TEHTÄVÄ & PÄÄMÄÄRÄ

Visit Finland vastaa yhdessä matkailutoimialan 
kanssa ulkomailta Suomeen suuntautuvan 
matkailun edistämisestä. 

Visit Finland luo kansainvälisesti kuvaa Suomesta 
haluttavana matkakohteena ja tukee alan yrityksiä ja 
yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille 
tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja 
markkinoinnissa.

Visit Finland on osa Business Finlandia ja toiminta 
rahoitetaan valtion budjetista.

SUOMI ON 
POHJOLAN 
HOUKUTTELEVIN 
MATKAILUMAA 
VUOTEEN 2025 
MENNESSÄ.
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MITÄ ON 
KOULUTUSMATKAILU?
1. Opintomatkat opetusalan ammattilaisille, 
koulujen hallinnolle ja valtion virkamiehille 

2. Opintomatkat ja leirikoulut koululaisille 

• Koulutusmatkailu kiinnostaa kaikenikäisiä 
ryhmiä peruskoulusta yliopistotasolle asti

• Leirikoulut, opintomatkat ja 
ystävyyskouluvierailut yhdistävät 
opetuksellista sisältöä ja vapaa-ajan 
ohjelmaa

• Kiinnostus yhdessä oppimiseen
suomalaisessa koulussa paikallisten
oppilaiden kanssa on kasvanut nopeasti
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LÄHTÖKOHDAT

• Aloitus 2017 syksyllä

• Suomalaisen koulutuksen maine hyvä, brändi 
tunnettu (PISA-tulokset)

• Kouluvierailut kuormittivat, ei selkeää 
toimintamallia

• Kasvava kysyntä koulutusmatkailulle globaaleilla 
markkinoilla, etenkin leirikoulut

• Verkostoitumista sekä yhteistyökykyä ja -halua 
matkailu- ja koulutustoimijoiden kesken 
kaivattiin lisää

• Fokus kouluvierailujen lisäksi myös koulujen 
ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen, esim. 
leirikoulut
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KIINNOSTAVAT SISÄLLÖT

• Tekemällä oppiminen 

• Ilmiöpohjainen oppiminen

• STEAM-alat (science, technology, engineering, 
arts and mathematics)

• Kestävyys

• Luonto ja geologia; arktisuus

• Projektit joilla tuotetaan hyvää ympäröivälle 
yhteiskunnalle (esim. luonnonsuojelu)

• Yrittäjyys, start up –kulttuuri ja innovaatiot

• Koodaus
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TYÖKALUT & OPPAAT

TUOTEKEHITYS:

• Mitä on koulutusmatkailu? –opas 2018

• Educational Travel Best Practices –opas 2020

• Koulutusmatkailun tuotesuositukset 2020

• Miten järjestän kansainvälisen kouluvierailun? –
materiaalia kouluille 2020

MYYNTI/MARKKINOINTI:

• Learn Like Never Before –tuotemanuaali 
2020 (EN, CH)

• FINLAND – Learn Like Never Before –video 2020

https://www.businessfinland.fi/4a976b/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/vf_educational_travel_148x210_fin_v3_low.pdf
https://www.businessfinland.fi/4a8e5b/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/educational_travel_manual_0910_final_pakattu.pdf
https://www.businessfinland.fi/4a9d55/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/koulutusmatkailun-tuotesuositukset-2020.pdf
https://www.businessfinland.fi/4aa2d3/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/materiaalia-kouluille-miten-jarjestan-kansainvalisen-vierailun.pdf
https://www.businessfinland.fi/4a976b/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/vf_educational_travel_148x210_fin_v3_low.pdf
https://www.businessfinland.fi/4998dd/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/vf_educational-manual_china_2020.pdf
https://mediabank.businessfinland.fi/l/wfzmdHwKNGxJ
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TAPAHTUMAT
Tapahtumat Suomessa:

• Koulutukset, verkostoitumistapahtumat ja ”buyer-
workshopit” suomalaisille toimijoille

• FAMit ja workshopit ulkomaisille ostajille

Tapahtumat kohdemarkkinoilla:

• Factfinding / myyntitapahtumat Kiinassa 2018 ja 2019

• Finland Day / workshop Koreassa 2018 ja 2019

• Edu-ostajia mukana VF:n Kiinan ja Intian 
myyntitapahtumissa

Messut:

• GESS Dubai 2019 ja 2020

• BETT + Education Show Lontoossa 2018 ja 2019
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VISIT 
FINLANDIN 
KOHDEMARKKINAT

Päämarkkinat | Focus Markets

Saksa, Britannia, Kiina, Japani

Nopeasti kasvavat & uudet markkinat | 
Fast Growing & New Markets

UAE, Intia

Vakaan kasvun markkinat | Stable Growth Markets

Venäjä, Benelux, Sveitsi, 

Ranska, Italia, Espanja, USA, Etelä-Korea
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KIINA

• Suurin markkina – sekä koululaiset että ammattilaiset

• Suomen tunnettuus kasvanut viime vuosina

• Paljon kysyntää kouluvierailuille

• Laaja toimijoiden kirjo

• Leirikoulut voivat olla a) koulujen tai b) yksityisten 
leirikouluyritysten organisoimia

• Helpointa lähestyä Suomessa toimivien incoming-/dmc-
toimijoiden kautta

• Covid-19 aiheuttanut patoutunutta kysyntää; tärkeää 
ylläpitää suhteita ja tunnettuutta

• Turvallisuus ensisijaisen tärkeää; leirikoulumatkat 
saattavat jatkua vasta, kun Covid-19 rokote on saatu 
käyttöön
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JAPANI

• Suomen tunnettuus kasvanut viime vuosina

• Ensin ovat käynnistyneet asiantuntijavierailut

• Varhaiskasvatus, englanninopetus ja yrittäjyys kiinnostavat

• Kysyntää kotimajoitukselle

• Suomen etuna puhtaan ja turvallisen maan mielikuva

• Kommunikoitava selkeästi, miten turvallisuudesta  ja 
hygieniasta huolehditaan

• Kansainvälinen matkailu tulee olemaan jäissä vielä jonkin 
aikaa
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ETELÄ-KOREA

• Korea myös PISA-tulosten kärjessä, joten Suomen PISA-
menestys yksin ei riitä vetovoimatekijäksi

• Varhaiskasvatus, englanninopetus ja yrittäjyys kiinnostavat

• Koululaisryhmät palaavat todennäköisesti vasta, kun Covid-
19 pandemia on ohi
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INTIA

• Suomen PISA-menestys on houkutellut ammattilaisia 
tutustumismatkoille jo useita vuosia; myös ensimmäisiä 
koululaisryhmiä alkanut saapua viime vuosina

• Suurin osa tulijoista Delhin ja Mumbain yksityiskouluista

• Nähtävyyksien katselu, shoppailu ja ”riittävät mukavuudet” 
(esim. hotellitasoinen majoitus) tärkeitä oppimisen ohella

• Vuorovaikutus ja tutustuminen suomalaisiin oppilaisiin 
opetuksen sisältöä tärkeämpää

• Kilpailu kovaa, ohjelman täytyy olla tarpeeksi houkutteleva; 
varakkaiden perheiden nuoret tottuneet matkustamiseen ja 
nähneet jo paljon
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UAE

• Valtava yksityiskoulujen markkina, suuret erot koulujen 
välillä

• Myyntityö edellyttää aktiivista otetta, suhteiden luomista ja 
valmiutta vastata kyselyihin nopealla aikataululla

• Kiinnostuksen kohteina mm. STEAM ja tekemällä oppiminen

• Kilpailu kovaa, ohjelman täytyy olla tarpeeksi houkutteleva; 
varakkaiden perheiden nuoret tottuneet matkustamiseen ja 
nähneet jo paljon

• Esimerkiksi majoituksen tasoon kiinnitettävä erityistä 
huomiota

• Covid-19 pandemian jälkeen turvallisuus ja puhtaus entistä 
tärkeämpiä valintakriteerejä; koulutusmatkailu tulee 
kuitenkin muuttumaan ja virtuaalioppimisesta yleisempää
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VENÄJÄ

• Asiantuntijavierailuja ollut erityisesti ammatillisen 
opetuksen kehittämiseksi

• Ympäristö ja kestävyys nousevia teemoja

• Englannin kielileirit ja kansainväliset leirit kiinnostavat 
perheitä

• Covid-19 pandemian jälkeen matkustus käynnistyy 
todennäköisesti ensimmäisenä naapurimaiden kesken –
Suomen hyvä saavutettavuus!

• Entistä pienempi matkustusbudjetti asettaa haasteita

• Venäjänkielinen palvelu olennaista
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PÄIVI ANTILA
+358 40 747 8418

PAIVI.ANTILA@BUSINESSFINLAND.FI

KIITOS!

mailto:paivi.antila@businessfinland.fi

