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Ehdotus kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi 

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan tavoitteena on määritellä tulevien vuosien 
kulttuurimatkailun kansalliset kehittämistoimet ja toimia kansallisena ohjaavana asiakirjana 
Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE 
esittää lausuntonaan seuraavaa. 

 

Näkemykset tiekartan tavoitteista ja toimenpiteistä yleisesti 

Kulttuurimatkailun tiekartan toimenpiteiden perustan muodostaa kestävä kehitys. Raportin 
mukaan tiekarttatyössä kestävää kehitystä lähestytään ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja 
kulttuurisen ulottuvuuden kautta.  

AMKE kiinnittää huomiota siihen, että tiekartassa on kuitenkin määritelty tarkemmin vain 
kulttuurisen kestävyyden käsite. Olisi tärkeää avata myös sitä, mitä muut kestävän kehityksen 
ulottuvuudet tarkoittavat kulttuurimatkailun yhteydessä. Tämä edistäisi kestävän kehityksen 
sisältöjen integroimista laaja-alaisesti alan opintoihin.  

 

Tiekartan toimenpiteiden vastuuttaminen 

Raportissa kulttuurimatkailun laajaan toimijakenttään lukeutuvat mm. koulutus- ja 
tutkimusorganisaatiot. Toimenpide-ehdotukset, joissa koulutusorganisaatiot ovat toteuttajina, 
liittyvät erityisesti koulutus- ja valmennustarjonnan kehittämiseen. Raportin mukaan koulutusta 
ja valmennusta tarvitaan mm. vastuullisuustyön vahvistamiseen, digitaalisuuden ja datan 
hyödyntämiseen kulttuurimatkailupalvelujen tuottamisessa sekä palvelumuotoiluun, 
markkinointiin ja myyntiin liittyvän osaamisen kehittämisessä.  

AMKE pitää toimeenpanon näkökulmasta ongelmallisena, että tiekartassa puhutaan vain yleisellä 
tasolla koulutusorganisaatioista. Jatkotyössä toimenpiteitä tulee kohdentaa tarkemmin 
esimerkiksi ammatilliselle koulutukselle tai korkeakouluille. 
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Ammatillisen koulutuksen rooli tiekartan toimenpiteiden toteuttamisessa 

AMKE katsoo, että ammatillinen koulutus voi olla toteuttamassa tiekartan toimenpiteitä 
erityisesti tutkintoon johtavalla koulutuksella sekä tuottamalla räätälöitävää täsmäkoulutusta 
asiakkaiden tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkko on maanlaajuinen, joten se 
toimii luontevana koulutuskumppanina alueellisissa kulttuurimatkailuun liittyvissä 
osaamistarpeissa. Ammatillinen koulutus tavoittaa koko työikäisen väestön. Opiskelijoista 62 
prosenttia on yli 20-vuotiaita. 

Ammatillisessa koulutuksessa laaditaan parhaillaan ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaa 
Opetushallituksen rahoittamassa Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (VASKI) -
hankkeessa. Hankkeen tuottamaa osaamista tulisi hyödyntää myös kulttuurimatkailun tiekartan 
toimeenpanossa. 
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