
Matkailun kohtaannon toimenpideohjelma



Mikä Matkailudiili?

Hallitus päätti keväällä 2017 lisätä matkailukokonaisuuden hallituksen toimenpidesuunnitelmaan 2017 - 2019. 
Käynnissä on Matkailu 4.0 -toimenpideohjelma, jolla tuetaan matkailuelinkeinon kansainvälistä kasvua ja 
uudistumista vuosien 2018 - 2019 aikana.

● Osana Matkailu 4.0. -ohjelmaa valmisteltiin erillinen toimenpideohjelma matkailualan työvoiman
kohtaantohaasteisiin vastaamiseksi, Matkailudiili.

● Matkailudiilissä etsitään uusia keinoja saattaa yhteen matkailualan työnhakijat ja työpaikat.

● Valtakunnallinen Matkailudiili-hanke käynnistyi vuoden 2018 alusta.

● Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

● Hankeaika 1.1.2018 - 31.12.2019.

● Hankehenkilöstö:
Johanna Kallunki, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Ida Müller, matkailun asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto



Matkailun kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista,
eikä osaavan työvoiman saaminen saa muodostua yritysten kasvun pullonkaulaksi. 

Tuemme matkailuyrityksiä ja alan työnhakijoita uudella matkailun palvelulupauksella, Matkailudiilillä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

“ “



Matkailualan kohtaantohaasteet

Matkailualalla vallitsee työvoimapula, joka tietyillä alueilla voi olla jopa este yritysten kasvulle. Miten 
matkailualan osaajat saadaan paremmin liikkumaan työvoimapulasta kärsiville matkailualueille?

Huomioitavia asioita:

● Aluekohtaiset erot matkailusesongeissa: kesä- / talvisesonki; ympärivuotisuuden kehittäminen.
● Yli puolet matkailutoimialan työpaikoista on ravintola-alalla.

Matkailualan töihin liittyviä tunnistettuja haasteita ovat mm. työn sesonkiluonteisuus, liikkuvuuteen liittyvät 
asiat, asuminen sekä matkailutyön arvostus ja imago.

Oppilaitosyhteistyön tärkeys:

● Matkailualan koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden määrä ollut laskussa.
● Kaupungeissa, joissa alan osaajia koulutetaan ei välttämättä ole tarjolla avoimia työpaikkoja.
● Alueilta, joissa osaajapulaa on ei välttämättä löydy sopivaa työvoimaa eikä alan koulutusta ole tarjolla.
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Yksi maailman nopeiten kasvavista toimialoista. 

Luo uusia yrityksiä, infrastruktuuria, työtä ja toimeentuloa. 

Kansallisesti merkittävä vientitoimiala ja työllistäjä.

Työllistää noin 5,5% kaikista Suomen työllisistä.



“ Matkailudiilissä etsitään 
markkinalähtöisesti 

ratkaisuja matkailualan 
kohtaantohaasteisiin “

Markkinavuoropuhelu

Taustakartoitus

Ohjausryhmät

Viestintä ja vuoropuhelu

Hankkeen alussa järjestettiin 
markkinavuoropuhelu, jolla haastettiin 
kaikki matkailualan kehittämisestä 
kiinnostuneet tahot innovoimaan uusia 
ratkaisumalleja matkailualan 
työvoimapulan helpottamiseksi.

Matkailudiilin ohjausryhmät 
koostuvat TEM:n, MaRa:n, 
HPL:n, Haaga-Helian sekä 
ELY-keskusten ja TE-toimistojen 
asiantuntijoista. 

Matkailudiilissä viestintään ja 
vuoropuheluun panostetaan. 
Jaamme tietoa hankkeen 
etenemisestä aktiivisesti eri 
tapahtumissa, somekanavissa ja 
sivuillamme.

Valtakunnallisesti TE-toimistoille 
lähetetyllä kyselyllä selvitettiin 
matkailualan yritysten rekrytointi-
haasteiden ilmentymistä 
TE-toimistojen työssä.

Matkailudiilin toimintatapa



Matkailudiilin aikajana 



Matkailudiilissä  etsitään uusia keinoja saattaa yhteen 
matkailualan työnhakijat ja avoimet työpaikat.

Matkailutyön imagon kohottaminen viestinnän keinoin.

Matkailutyöhön liittyvien toimijoiden yhteistyön tiivistäminen.

Matkailun palvelulupaukseen liittyvät alueelliset pilottikokeilut.

● Matkailutyö-sivusto ja sosiaalisen median viestintäkanavat, 
markkinointikampanja nuorille ja pilottikokeilujen viestintä.

● Yhteistyö matkailualan sidosryhmien ja eri hankkeiden kanssa, alueelliset
tapahtumat ja kohtaantoseminaarit.

● 27 pilottikokeilua eri puolilla Suomea, joilla etsitään uusia ratkaisumalleja 
kohtaantohaasteiden helpottamiseksi. 



Matkailutyön imagon kohottaminen

● Matkailudiilin www.matkailutyo.fi -sivustolla viestitään matkailualan 
monipuolisista mahdollisuuksista, aina opinnoista avoimiin alan työpaikkoihin.

→  Vastaavaa, kattavasti alan tietoa yhden osoitteen taakse kokoavaa sivua ei ole aiemmin ollut.

→  Tunnistettu tarve myös englanninkieliselle sisällölle: matkailualan työmahdollisuuksista löytyy 

       vielä hyvin heikosti tietoa englannin kielellä. 

● Matkailutyön mahdollisuuksista viestitään 15-26 vuotiaille nuorille suunnatun 
markkinointikampanjan kautta Snapchatissa, Instagramissa, Facebookissa ja 
YouTubessa. 

● Sosiaalisen median viestintäkanavissa käytävä keskustelu sekä Matkailudiilin  
pilottikokeilujen viestintä.

http://www.matkailutyo.fi








Mainostoimisto C2 Advertisingin pilottikokeiluna 
toteutettavalla mainoskampanjalla herätellään 
keskustelua matkailualan työmahdollisuuksista 
Suomessa asuvien maahanmuuttajien keskuudessa:

“ Ymmärrätkö tämän tekstin?
Hienoa! Olemme etsineet sinua.

Matkailualalla on pulaa kielitaitoisista, 
asiakaspalvelukykyisistä ja eri kulttuurien parissa 

työskentelystä pitävistä työntekijöistä. ”

Kampanja toteutettiin Itä-, Etelä-, ja Länsi-Suomen 
alueilla neljällä kielellä: viro, venäjä, ruotsi ja kiina.



Sidosryhmäyhteistyön tiivistäminen

● Matkailudiilissä pyritään tekemään aktiivista yhteistyötä matkailualan eri 
sidosryhmien kanssa eri puolilla Suomea.

→  Yritykset, oppilaitokset, hankkeet, kaupungit, alueelliset kehittämisorganisaatiot,

       liitot, yhdistykset jne.

● Vilkasta keskustelua matkailualan työvoiman kohtaantohaasteista käydään 
jatkuvasti eri tilaisuuksissa, Matkailudiilin Facebook-sivuilla sekä sosiaalisen 
median eri kanavissa tunnisteella #matkailudiili.



Matkailudiili mukana mm. seuraavissa tilaisuuksissa:

24.8.    Pohjoisen matkailun kohtaantoseminaari, Rovaniemi

31.8.    Oulun Matkailufoorumi, Oulu

6.9.    Work in Lapland II -verkkorekrytointitapahtuma

20.-21.9.   Lapin Matkailuparlamentti, Levi

27.9.    Satakunnan Matkailuparlamentti

17.10.   Kohtaanto työmarkkinoilla, Oulu

23.10.   Matkailun kohtaantoseminaari, Kuopio

31.10.   Matkailun kohtaantoseminaari, Vaasa

1.11.     Restonomikoulutus tunnetuksi -tapahtuma, Pori

15.11.   Pohjois-Pohjanmaan Matkailuparlamentti, Oulu

21.11.   RekryExpo ja matkailun kohtaantoseminaari, Turku

22.11.   Matkailun kohtaantoseminaari, Helsinki

… sekä vielä muutama tilaisuus, joiden ajankohta varmistuu myöhemmin!



Matkailudiilin alueelliset pilottikokeilut 
toteutetaan valtakunnallisesti neljällä eri alueella.

Hankittavien pilottikokeilujen sisältöä ei määritelty tarkasti, vaan 
palveluntuottajat saivat tarjota innovatiivisia uusia malleja työllistymistä 
edistävistä kokeiluista matkailualalle.

● Kokeilussa huomioitu TE-palveluiden, matkailualan työnhakijoiden ja 
työnantajien näkökulmat.

● Palveluntuottajat toteuttavat kokeilut “avaimet käteen” -periaatteella.

Kokeiluja käynnissä yhteensä 27 kappaletta eri puolilla Suomea:

● Urakkamaksulliset Ketterät työllistymiskokeilut

● Urakkamaksulliset Palvelukokeilut
● Tulosperusteinen Metsurit matkailualalle -palvelukokeilu

Optiona toisintomahdollisuus vuoden 2018-2019 aikana.



Ketterät työllistymiskokeilut









Palvelukokeilut









Metsurit matkailualalle 
-palvelukokeilu



Sesongista sesonkiin - metsurit matkailualalle

Palvelukokeiluilla kokeillaan uutta mallia metsurien matkailualalle työllistymisen edistämiseksi, sekä 
helpotetaan matkailualalla vallitsevaa työvoimapulaa kiireisen talvisesongin aikana.

Tavoitteena on saada kokeilun kautta mahdollisimman moni Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsuri työllistymään 
matkailualalle heidän lähialueensa matkailuyrityksiin mahdollisen talviaikaisen lomautuksen ajaksi - mutta metsurien 
halutessa myös vuosilomien tai vapaiden ajaksi.

Toteutusalueet:

Palvelu toteutetaan valtakunnallisesti kahdella Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsurien työssäkäyntialueella:

  Alue 1) Lappi ja Kainuu
  Alue 2) Pohjanmaa ja Etelä-Suomi

(Lappi 48 henkilöä, Kainuu 30 henkilöä, Pohjanmaa 15 henkilöä ja Etelä-Suomi 66 henkilöä)

Palvelukokeilua toteuttaa ValmennusMajakka Oy. Matkailuyrityksille tarjolla autenttista paikallistuntemusta ja osaavaa 
työvoimaa mm. huolto- ja kunnossapitotöihin, eräopastukseen sekä maastoajoneuvojen kuljetustehtäviin.





Kiitos!

     Johanna Kallunki
     Projektipäällikkö
     johanna.kallunki@ely-keskus.fi
     p. 0295 038 070 

Ida Müller
Matkailun asiantuntija
ida.muller@te-toimisto.fi
p. 0295 056 082 
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