
MATKAILUALAN

Turun ammatti-instituutti (TAI) on Suomen suurimpia toisen 
asteen ammatillisia oppilaitoksia, aloituspaikkoja on 1500 ja 
nuorisoasteen opiskelijoita yli 4000. 

Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Työskentely op-
pilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tarjoaa kiinnostavia 
oppimistilanteita sekä tiiviit yhteydet työelämään.

perustutkinto, 180 osp

www.turkuai.fi

Hakeminen
Haku kevään yhteishaussa, koulutus alkaa elokuussa.

Neuvoja, vastauksia, tietoa
Opinto-ohjaaja Merja Heijari
puh. 044 907 3041, merja.heijari@turku.fi

Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulu-
tusohjelma (YO)
l	 matkailuvirkailija
l	 kesto 2 vuotta
l	 valintakoe, johon valitut kutsutaan kirjeitse
l	 valintakoe järjestetään toukokuussa

Matkailuala on pop!
Matkailu sinänsä kiehtoo monia, mutta se tarjoaa myös kiehtovia työ-
tehtäviä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Matkailuvirkailijaksi val-
mistunut Noora kertoo työssäoppimisjaksostaan Turku Touringissa:

”Toisen opiskeluvuoden 9 opintoviikon mittaisen työssäoppimisjakson 
halusin suorittaa paikassa, joka tarjoaa haasteita ja kosketusta oike-
aan matkailualan työhön. Monta kokemusta rikkaampana ja rutkasti 
uusia taitoja ja tietoa saaneena voin sanoa, että kannatti pyrkiä mat-
kailuneuvontaan työssäoppimaan!”

Opinnot ja työtehtävät
Matkailualan perustutkinnon voi suorittaa yo-pohjalta.  
Alalla edellytetään monipuolista kielitaitoa, hyviä ihmis-
suhde- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja or-
ganisointikykyä sekä eri kulttuurien tuntemusta.

Aito kiinnostus vieraita kulttuureja ja tapoja kohtaan on 
välttämätöntä alalla menestymiseen. Samoin vieraiden 
kielten opiskelun ja puhumisen tulee olla matkailualan 
ammattilaiselle mieluisaa. Matkailupalvelun myynti- ja 
neuvontatyössä työskennellään erilaisten ihmisten kans-
sa, joskus kiperissäkin tilanteissa, joten hyvä sosiaalinen 
silmä ja luonteva asiakaspalveluasenne ovat tärkeitä.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, jonka sairaus tai 
vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumi-
selle. Henkilön terveydentilan tulee olla sellainen, että 
hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpai-
koilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä 
toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saa-
vuttaminen edellyttävät.

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua 
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perus-
teella mm. seuraavissa sairauksissa: tasapainoon vai-
kuttavat sairaudet, näön tai kuulon heikkous, tukija lii-
kuntaelimistön sairaudet ja psyykkiset sairaudet. 

Matkailuvirkailija
Matkailuvirkailija osaa toimia matkailun neuvonta- ja 
myyntitehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja pai-
kallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorgani-
saatioissa. Matkailuvirkailijan toimintaympäristö voi ol-
la matkailu- tai matkatoimisto, hotellin vastaanotto ja 
myyntipalvelu, matkailukeskus, keskusvaraamo, liiken-
neyhtiön myyntipalvelu ja terminaali tai muun matkai-
luyrityksen tai -organisaation myynti- ja neuvontapiste, 
jossa asiakkaille tarjotaan matkailun neuvontaa ja/tai 
myydään matkailupalveluita oheispalveluineen.

matkailuvirkailija (YO)


