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Mitä on leirikoulu?

• Ohjattua koulun ohjelmaa

• Suunnattu lapsille tai nuorille

• Voi olla osana koulun opetusohjelmaa
– Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman, 

eli OPSin laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista

• Kestoltaan 3 päivästä 14 päivään

• Sisältää usein painotuksia esim. luontoon, kulttuuriin, 
liikuntaan tai opetuksellisiin sisältöihin

• Osa ohjelmista on taloudellisesti tuettua, jopa ilmaista 
ohjelmaa, osa kokonaan kotitalouksien maksettava



Mitä on leirikoulu?

• LEIRIKOULU ON
• yhdistelmä leiri- ja kouluelämää
• tiedon hankintaa suoraan opetuskohteesta
• 2-5 päivän opetusjakso toisella paikalla tai paikkakunnalla. 

On tärkeää muistaa, että leirikoulun rungon muodostavat 
aina esityöt, toteuttaminen sekä jälkityöt. Leirikoulua ei 
tarvitse järjestää etäälle, jotta voitaisiin
– kohdata uusi ympäristö
– tutustua uudenlaiseen ympäristöön
– tavata uusia ihmisiä
– tuntea yhteenkuuluvaisuutta
– asua-elää-kokea yhdessä.



Mitä on leirikoulu?

• LEIRIKOULU EROAA TAVALLISESTA 
LUOKKAOPETUKSESTA

• opetuspaikka ja työajat ovat erilaiset

• sisällöt ja opetusmenetelmät poikkeavat 
totutusta

• sosiaalinen ympäristö muuttuu

• on otettava huomioon myös vapaa-ajan 
toiminta.



Tavoitteita leirikouluille

• lasten ja nuorten osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen,

• itsenäistymisen ja kasvun tukeminen sekä

• yhteisöllisyyttä edistävien taitojen oppiminen

• kansainvälistymisen ja 

• kestävän kehityksen edistäminen



Tavoitteita leirikouluille

• toimitaan nuorisokeskusten yhteisten arvojen ja pedagogisen 
työotteen mukaisesti

• oppiminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tehden, kokien ja toimien
• osallistujat oppivat asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan 

ongelmia ryhmässä
• osallistujat pääsevät turvallisesti harjoittelemaan vastuun kantoa 

omasta toiminnasta
• kokemuksia ja tunteita reflektoidaan ammattitaitoisten ohjaajien 

tuella
• leirikoulussa opittuja asioita pyritään rinnastamaan osallistujan 

omaan arkeen
• opettajalla on mahdollisuus olla havainnoitsijan roolissa
• opettajaa tuetaan leirikoulussa käynnistyneen prosessin 

jatkamisessa
• ohjaajat tietoisesti vahvistavat oppilaan uskoa omiin kykyihin



• Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja 
tahdon muodostamaa kokonaisuutta sekä

• Kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen 
edellyttämällä tavalla

• Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen 
ohjaus ja tuki





Leirikoulujen opiskelun taso

• Leirikoulut, jotka tarjoavat opintopisteitä
• Leirikoulut, jolla ei ole tavoitteena akateeminen 

kurssiarvosana, mutta harjoitetaan jotakin taitoa (esim. 
puhetaito ja esiintyminen)

• Erikoistaitojen kehittäminen (esim. teatteri, 
sukeltaminen, vapaaehtoistyö)

• Kielileirikoulut, urheiluleirikoulut, painonpudotusleirit, 
HLBT-nuorten leirit

• Aamupäivä opiskelua, iltapäivät ja illat vapaa-ajan 
harrastuksia
– Mm. Kiinassa

• Valmistavat sisäänpääsykokeisiin



KYSYNTÄTEKIJÄT
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Kysyntätekijät

• Osana koulujen ohjelmaa
– Kouluille kilpailutekijä

• Vahvasti ulkomaiset leirikoulut ovat painottuneet 
tiettyihin sesonkeihin

• Leirikouluilla perinteitä kaikkialla Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa
– Aasia tullut mukaan viimeisten vuosikymmenien 

aikana, erityisesti Kiina viime vuosina

• Teemoitetut leirikoulut
– Liikunta, urheilu, luonto, kulttuuri
– Kilpailut (Kiina)



Kansainvälisiä toimijoita

• American Camp Association

– https://www.acacamps.org/

• Anyang Youth Foundation, Etelä-Korea

• Erlebnistage, Saksa

– https://www.erlebnistage.de/

• European Network of Youth Centres

– http://eycn.org/n

https://www.acacamps.org/
https://www.erlebnistage.de/
http://eycn.org/


MARKKINA-ALUEET
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Markkina-alueet

• Eurooppa
– Pohjoismaat
– Muu Eurooppa
– Venäjä

• Pohjois-Amerikka
– Kanada
– Yhdysvallat

• Aasia
– Etelä-Aasia

• Intia

– Itä-Aasia
• Etelä-Korea
• Japani
• Kiina

– Lähi-Itä
• Arabiemiraatit
• Kuwait
• Oman
• Qatar
• Saudi-Arabia



OHJELMIEN TUOTTEISTAMINEN
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Ohjelmien tuotteistaminen

• Sesonkien huomioiminen
• Hinnoittelu
• Vähimmäis- ja enimmäisosallistujamäärät
• Kuljetukset
• Majoitukset eri leirikouluosallistujalle
• Ruokailut
• Opetus, teemat
• Vapaa-ajan ohjelmat
• Vakuutukset



Sesongit

• Globaalisti: kesäsesonki tärkein

• Suomessa: kesäsesonki tärkein, mutta jos 
osana ulkomaisen oppilaitoksen 
opetussuunnitelmaa, leirikoulu ulkomaille 
voitu tuottaa myös muulloin

• Haaste: Usein toiveena tavata suomalaisia, 
samanikäisiä lapsia tai nuoria



Esimerkkejä leirikouluista Suomessa

• Saaristomeren leirikoulut

– https://luontokoulu.fi/fi/

• Suomenlinnan leirikoulut

– https://www.hostelhelsinki.fi/fi/leirikoulut

• Pikku-Syöte

– https://pikkusyote.fi/nuorisokeskus-
leirikoulupalvelut/

https://luontokoulu.fi/fi/
https://www.hostelhelsinki.fi/fi/leirikoulut
https://pikkusyote.fi/nuorisokeskus-leirikoulupalvelut/


Hinnoittelu

• Tyypillinen vuorokausihinta täysihoidolla on n. 
50 euroa/henkilö

• Hinta vaihtelee ohjelman ja sesongin mukaan.

• Leirikoulun saa edullisemmin sesongin 
ulkopuolella



Hinnoittelu

Yleinen verokanta
24 %

Elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %

Henkilökuljetus, majoituspalvelut, liikuntapalvelut, teatteri, 
sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, 
näyttelyjen, urheilutapahtumien, museoiden ja muiden 
vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksut, 
lääkkeet, kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet 
vähintään kuukauden ajaksi tilattuna.

10 %



Osallistujamäärät

• Pienimmillään 2 henkilöä, esim. Home Stay –
ohjelmissa

• Yleisesti noin 10 – 50 osallistujaa, joista osa 
voi olla lasten ja nuorten vanhempia (Itä-
Aasia) ja muutama opettaja

• Hyvä pohdinta budjetin kannalta on esim. yksi 
bussilastillinen (n. 40 – 50 osallistujaa)



Kuljetukset

• Kohteeseen tulo
– Usein ryhmät tulevat aluksi Helsinkiin
– Suositellaan, että ryhmän johtaja olisi jo Helsingissä 

ryhmää vastassa
– Ohjelmat ja majoitukset Helsingissä?

• Liikkuminen kohteessa
– Suositaan kevyen liikenteen kulkuvälineitä, kävelyä
– Julkisen liikenteen hyödyntäminen mikäli mahdollista 

(kustannuskysymys)
– Myös oma bussi pidemmille retkille tai siirtymille
– Turvavyön käyttö
– Omalla autolla liikuttaminen – riski!



Majoitukset

• Majoitukset vaihtelevat leirikoululaisten 
perheiden ja asuinmaan varallisuuden mukaan

• Yleisesti voisi sanoa seuraavaa:
– Leirikoululaiset asuvat retkeilumajatasoisissa

majoituksissa (= asuntolat (dormitory), retkeilymajat, 
hostellit, mökit)

– Opettajat myös retkeilymajoissa, mutta omissa 
huoneissaan TAI sitten kotimajoituksessa, hotellissa, 
mökeissä (Huom! Läheinen sijainti)

– Leirikoululaisen vanhemmat tai lähisukulaiset
• Usein läheisessä hotellissa tai mökeissä



Ruokailut

• Ruokahygienian merkitys
• Ruokaileminen luonnossa
• Ruokien valmistaminen yhdessä
• Täysihoito
• Välipalat
• Suomalaisen ruokakulttuurin merkitys
• Erikoisruokavaliot

– Etelä-Korea, Kiina ja Japani
– Intia
– Lähi-Itä



Home Stay -ohjelmat

• Suosittuja mm. Japanissa ja Kiinassa
• Japanissa on 2 Home Stay –ohjelmaa

– Nuoret naiset, viikonloppu suomalaisessa kodissa
• Osallistuvat kotitaloudessa arkisiin tehtäviin

– Nuoret, teinit; yöpyvät suomalaisessa kodissa
• Huoneeseen liittyy standardeja eli sinne tulisi mahtua kaksi 

opiskelijaa, suljettava ovi
• Kylpyhuoneen käyttömahdollisuus
• Aamiainen

• Kiinassa Home Stay –liittyy lähinnä 
majoitusjärjestelyihin



Erikoista muistettavaa

• Vanhemmille omaa ohjelmaa
• Pienten lasten leirikoulut (3 – 6 v)
• Vaatetus
• Hyttyset
• Ryhmien koko
• Tulen käsittely
• Saunakulttuuri
• Islamuskoisten rukouskutsut
• Leirikouluohjelmat sijoitettuna ulkomaille



LAATUTEKIJÄT
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Laatutekijät

• PISA-tutkimusten tulokset

• Oppilaitoksen saamat tunnustukset, palkinnot, 
opettajien saamat tunnustukset, palkinnot

• Sertifikaatit eri laatujärjestelmien ylläpidosta 
ja saamisesta

• Todistukset opiskelijoille, opettajille

• Todistukset, ”testimonials” hankituista 
leirikouluryhmistä ja kokemukset niistä



Toiminnallinen laatu

• Esim. Yhdysvallat
– Leirikouluohjaajien ja –ohjattavien määrällinen suhde on 

huomioitu eri ikäryhmissä?
– Henkilökuntaa on koulutettu vähentämään kahdenkeskiset

tilanteet ohjaajan ja ohjattavan välillä
– Tavoitteiden asettaminen jokaiselle leirikouluaktiviteetille
– Hälytyskuljetus (ambulanssi) käytettävissä koko ajan
– Ensiapupaikka ja henkilökunnan valmiudet antaa ensiapua

osallistujille
– Henkilökunta koulutettu johtamaan ja ohjaamaan

leirikoulua
– Henkilökunnan rikosrekisteritiedot käydään vuosittain läpi



Turvallisuus

• Leirikoulujen tuottajalla ja alihankkijoilla kattavat 
vakuutukset

• Kattavien vakuutusten edellyttäminen myös 
leirikoululaisilta

• Riskikohteiden tarkastaminen
• Ohjeistukset sekä leirikoululaisille, että opettajille sekä 

mahdollisille huoltajille
– Ennakkotiedot
– Leirikoulun aluksi tervetulo- ja infotilaisuuden järjestäminen
– Säännöt; jos eri sukupuolia samalla leirillä
– Tupakointi, päihteiden käyttö

• Itä-aasialaiset turvallisuushakuisia
• Esim. Kiinasta voi tulla hyvin nuoria lapsia leirikouluihin



Turvallisuus

• Ruokahygienia
• Kattavat ennakkotiedot osallistujista

– Ruoka-aine- ja muut allergiat
– Liikuntarajoittuneisuus
– Muut perussairaudet ja niiden hoito, lääkitys

• ”Kielimuuri” – kommunikointi, kirjalliset ohjeet
– Kulttuurien välinen viestintä!

• Yllättävät tilanteet ja niiden ennakointi  
– Suunnitelma ”B” ja ”C”
– Lista henkilöistä ja yrityksistä yhteystietoineen, jotka voivat 

mahdollisesti auttaa eri tilanteissa



Turvallisuus

• Oikeanlainen vaatetus eri tilanteisiin

• Leirikoulujärjestelyihin ja varsinkin 
leirikoululaisten kanssa tekevien henkilöiden oma 
fyysinen ja henkinen kuormitus

• Leirikoululaisille tulisi luoda myös hetkiä, jolloin ei 
ole aktiviteetteja – voi olla yksin ja rauhoittua tai 
esim. aktiviteetit eivät ole fyysisesti ja henkisesti 
liian rasittavia

• Leirikouluun tulisi luoda paikkoja, jossa tämä 
rauhoittuminen on mahdollista



MARKKINOINTI JA MYYNTI
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Markkinointi ja myynti

• Suoraan kouluille kohdemaissa
– Matkailumessut, koulutusmessut

– Myyntikäynnit

• Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät kohdemaissa
– Workshopit kotimaissa ja Suomessa

– Mm. VisitFinland järjestää leirikouluihin erikoistuneita 
tapahtumia vuosittain Suomessa

• DMC-toimistot Suomessa
– Tarjota välitettäväksi leirikouluohjelmia tuottaville 

tahoille omat ohjelmat



21.6.2019 Kari Halonen

Leirikoulujen brändin ydin

Emotionaalinen 
brändiarvo: 

Turvallinen, suora viestintä

Tuotteeseen pohjautuva brändiarvo: 

vuodenajat, sijainti

Sosiaalinen brändiarvo:

Matala hierarkia, lähestyttävyys
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Asiakaskeskeisen brandipääoman komponentit ja eri tasot

Identiteetti

Tarkoitus

Vastaavuus

SuhdeVaikutus

Näkemykset Tunteet, 
Mielipiteet

Suoritus Mielikuvat

Näkyvyys



Markkinoinnin Strateginen Sykli 

Kesäkausi Talvikausi



MITEN SYNKRONOIDA KULUTTAJAT,
MARKKINOINTITOIMENPITEET SEKÄ  
JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN  
BUDJETOINTI?

UNDERSTANDING INDIAN AND CHINESE OUTBOUND TOURISM MARKETS



Mikä on vuosikello?

• Vuosikello on työkalu ajanhallintaan ja  
toimintaympäristön hahmottamiseen: mitä tehdään ja  
mitä tapahtuu milloinkin.

• Sillä voi suunnitella toimintaa lyhyellä ja keskipitkällä
aikavälillä.

• Vuosikello voidaan esittää sanallisesti ja/tai graafisesti,
ja sitä pitää ylläpitää ja päivittää jatkuvasti.

• Vuosikellon sisältö ja tarkasteltavien ajanjaksojen  
tarkkuus tulee määrittää yritykselle, verkostolle tai  
kohteelle ominaisimmalla tavalla, yhtä oikeaa tapaa ei  
ole.



Miksi?

• Vuosikellon avulla voidaan luoda kokonaiskuva  
yhden vuoden tai pitemmän aikajakson  
tapahtumista ja niiden aikataulutuksesta, mikä  
tukee tuotekehittäjien yhteisten päämäärien  
saavuttamista.

• Se antaa ideoita ja apua, missä tilassa, ajassa  
ja paikassa yritys toimii, miten tuotekehitys  
kytkeytyy muuhun toimintaan ja miten se  
suhteutuu toimintaympäristön ”liikkeisiin”.



Miten?

Tekijät: Suositus on, että suunnitteluun osallistetaan eri toimijoita  
yrityksestä, jotta saadaan mahdollisimman laajasti yrityksessä oleva  
tieto-taito (myös hiljainen tieto) käyttöön yhteiseksi hyväksi.

Kesto ja ajoitus: Vuosikelloa on tärkeätä päivittää ja ylläpitää  
jatkuvasti, kun uutta tietoa muun muassa toimenpiteiden ajoituksista  
saadaan. Vuosikellon sisällön suunnittelu ja päivitys voidaan ajoittaa  
esimerkiksi kalenterivuoden, tilikauden, vuodenaikojen vaihtelun ja  
matkailusesonkien mukaan.

Järjestelyt ja toteutus: Valittujen aikajänteiden sisään syötetään  
toimenpidekokonaisuuksia ja yksittäisiä tehtäviä. Tämä edistää  
läpinäkyvyyttä eri osapuolten kesken, auttaa ennakoimaan ja  
tarkastelemaan toimintaympäristöä kokonaisuutena.



CASE: KIINA



2019 - 2020

• Kuluttuajamarkkinointi

• Sähköiset markkinointivälineet

• B2B markkinointi

• Eri matkailumessut Kiinassa, 
esim. COTTM, CITM ja ITB China

• tutustumisvierailut

• Tekniset vierailut





eMarketing -strategia

21.6.2019
ToolBox-travel marketing & 
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Internet Kuvamateriaali

Mobiilipal-

velut

Sosiaalinen 

media

Blogit

Videot

Kartat

Sosiaalinen 

media

VisitFinland

Verkkomyynti

Internet

eLearning ”Your Porvoo”



MARKKINATILANNE JA TAVOITTEET

SAAVUTETTAVUUS

PERINTEISET

JAKELUTIET

ON-LINE

MATKANJÄRJESTÄJÄT

KULUTTAJA-

MARKKINOINTI



Markkinointi ja myynti

• Kuvamateriaalin ylläpito, tuotemerkit

• Tuotekorttien tekeminen ja päivittäminen

• Internet-sivujen ylläpito ja kieliversiot

• Painetut esitteet, flyerit, kieliversiot

• Sopimukset

• Ekslusiviteetti-sopimukset

• Mainosmateriaali, pienet lahjat

• YouTube-videot



MYYNTI
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Miten palvelut myydään alueellanne?

• DMO

• DMC

• Yritysten omat myyntikanavat

• Verkkokauppa

– Finlandtours.com

– Bókun

• Muu myynti



CASE: TRIPADVISOR
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Uutta sisältöä
minuutissaMajoitusta, ravintolaa ja

nähtävyyttä

miljoonaa

Uniikkia
kävijää
kuukaudessa*

miljoonaa

59

valokuvaa

miljoonaa



Kiitos!
Tack!


