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1.

Esittely

Suomen Opasliitto ry, Finlands Guideförbund rf on matkailuoppaiden, eräoppaiden,
erikoisalojen oppaiden ja matkanjohtajien ainoa valtakunnallinen liitto. Se auktorisoi
opasliiton vaatimusten mukaan koulutetut matkailuoppaat, koordinoi oppaiden
koulutusta, edistää heidän toimintaedellytyksiään ja valvoo heidän etujaan strategiansa
mukaisesti. Opasliitto on kaksikielinen.
Opasliitto on perustettu vuonna 1974. Vuosi 2019 on Suomen Opasliitto ry:n 45.
toimintavuosi.
Opasliiton teemana vuonna 2019 on ”Luonnollisesti – opas – Naturligtvis -guide”.
Vuonna 2019 valitaan ”Vuoden Opas / opasyhdistys”. Nimityksen voi saada Opasliiton
jäsen. Järjestetään jäsenkysely yhdistyksille keväällä 2019.

2.

JÄSENET JA HALLINTO

Liiton jäseninä on 85 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu noin 1300 auktorisoitua opasta.
Opasliitossa on myös henkilöjäseniä.
Opasliiton ylin päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva liittokokous. Kukin alue
pitää ennen liittokokousta aluekokouksen, jossa alue-edustaja esittelee liittokokoukseen tulevat asiat jäsenille.
Opasliiton hallinnosta vastaa sääntöjen mukaisesti liittokokouksen valitsema hallitus,
johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan alue-edustajaa. Hallituksen jäsenellä on
henkilökohtainen varaedustaja. Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan yhtäjaksoinen
toimikausi on enintään kuusi vuotta samassa tehtävässä. Hallitus asettaa toimikuntia
valmistelemaan päätettäviä asioita.
Paikallistoiminnan organisoimiseksi Suomi on jaettu maantieteellisesti kahdeksaan
(yhdeksään) alueeseen, jotka ovat Ahvenmaan, Pääkaupunkiseutu, Etelä-Suomi,
Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Savo-Karjala ja PohjoisSuomi. Jokaisesta alueesta on edustaja ja varaedustaja hallituksessa.
Keski-Suomen alue: Alueella on tällä hetkellä 11 yhdistystä, joissa 172 auktorisoitua
opasta, 2 henkilöjäsentä ja 47 kannattajajäsentä, yhteensä 219 jäsentä.
Kanta-Hämeen Oppaat ry, johon kuuluvat Hämeenlinnan 11 opasta, 5 kannattajajäsentä
joista 1-2 Riihimäeltä. Kanta-Hämeen Oppaat ry on perustettu vuonna 1970 ja
Riihimäen oppaat ovat kuuluneet lähes koko ajan yhdistykseen.
www.kantahameenoppaat.fi
Yhdistysten opastuksia ovat esim. bussi- ja kävelyopastukset, teemaopastukset, rooliopastukset, pyöräilyopastukset ja kohdeopastukset.
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3. KOULUTUSTOIMINTA
Opasliitto hyväksyy yhdistysten ja/tai yhteistyökumppaneiden organisoimien
matkailuoppaan koulutusten ohjelmat sekä koordinoi ja järjestää alueellista ja
valtakunnallista koulutusta yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja alan toimijoiden
kanssa.
Opasliiton arvioijakoulutuksen suorittaneet matkailuoppaat arvioivat suullisia opastusja aktiivisuusnäyttöjä. Opasliitolla on edustaja Opetushallituksen Examenskommission
inom naturbruk –tutkintotoimikunnassa.
Opasliiton auktorisoinnin saa Opasliittoon kuuluvan yhdistyksen jäsen, joka on suorittanut
jonkun seuraavista koulutuksista:
-

Matkailuoppaan koulutus, kesto n. 6 kk., vähintään 160 tuntia riippuen
pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta. Koulutuksessa saa valmiuden
suunnitella ja toteuttaa teemallisia opastuksia asiakaslähtöisesti.

-

Koulutuksessa opiskellaan
- opastustekniikkaa, tuotteistamista, suomalaisen yhteiskunnan rakennetta,
paikallistuntemusta, matkailuhallintoa, turvallisuus- ja ensiaputaitoja,
yritystoiminnan perusteita.
- Koulutukseen kuuluu lisäksi kohdevierailuja, käytännön opastusharjoituksia,
kirjallinen lopputyö, koe ja suullinen näyttö.
- Lopuksi auktorisointi: 15 min. bussikierrosnäyttö, kaksi arvioijaa ja kaksi
paikallisasiantuntijaa.
Matkailuoppaan tunnus on hopeinen opas -merkki.

-

Opastuspalveluiden ammattitutkinto ent. matkaoppaan ammattitutkinto.
Kesto n. 1,5 vuotta. Ammattioppaan tunnus on kultainen opas -merkki.

-

Tutkinnon on voinut suorittaa v. 2018 Helsingin Axxellissa, Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa, Perho liiketalousopistossa,
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmeksessa, Savon ammatti- ja
aikuisopistossa Kuopiossa ja Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa.
Erä- tai luonto-oppaan ammattitutkinto

Suomen Opasliitto ry:n järjestämiä koulutuksia 2019:

-

esiintymiskoulutus – elävyyttä opastamiseen ja tarinointiin 23.3.2019
Hämeenlinnassa, johon osallistui 126 henkilöä, pääosin oppaita ja myös
opasopiskelijoita
matkanjohtajakoulutus 1.osa syksyllä 2019 Kuopiossa

-

Opasyhdistysten ja oppilaitosten järjestämä täydennyskoulutus:
opasyhdistysten järjestämä täydennyskoulutus
alueellinen koulutus, aluekokoukset, kaksi kertaa vuodessa ja aluekoulutuspäivät

-

Valtakunnallinen ja kansainvälinen koulutus:
-

valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja kevätliittokokous 26 - 28.4.2019
Imatralla
valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja syysliittokokous 12. - 13.10.2019
Sastamalassa
Inter-Nordic Guide Club (IGC) –kokous 12. - 14.4.2019 Färsaarilla
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4. TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI
Jäsenistön neuvonnasta ja ohjauksesta vastaavat puheenjohtaja, liittosihteeri ja alueedustajat.
Opasliiton markkinointia ja viestintää hoidetaan pääasiassa verkkosivujen avulla.
Sivujen avulla oppaiden ja opastustuotteiden näkyvyyttä lisätään. Sivut tarjoavat tietoa
ajankohtaisista valtakunnallisista ja alueellisista tapahtumista sekä liiton asioista
jäsenistölle, sidosryhmille ja kaikille opastoiminnasta tietoa hakeville. Verkkosivuja
kehitetään edelleen.
OPAS-GUIDE -lehti on matkailuoppaiden ja eräoppaiden jäsenlehti. Se ilmestyy kaksi
kertaa vuonna 2019. Pohjoisen oppailla on oma lehti.
Kansainvälisenä matkailuoppaiden päivänä 21. helmikuuta, Suomen Matkailuoppaiden
päivä 6.5. ensimmäistä kertaa ja Maailman matkailupäivänä 27. syyskuuta
jäsenyhdistykset tekevät opastoimintaa tunnetuksi.
Opasliitto on osallistunut useana vuotena Suoma (Suomi markkinoi) kiertueeseen
yhdellä paikkakunnalla, viimeksi Jyväskylässä helmikuussa 2018. Opasliiton edustajat
paikalla markkinoimassa yhdistysten tuotteita, yhteinen esite.
5.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tehdä Opasliiton oppaiden toimintaa ja tavoitteita
näkyväksi ulkomailla sekä tehdä yhteistyötä matkailualan toimijoiden kanssa.
Opasliitto on IGC:n (Inter Nordic Guide Club) jäsen. Jäsenyys antaa mahdollisuuden
tutustua muiden pohjoismaiden oppaiden toimintaoloihin ja työn erityispiirteisiin.
Yhteistyötä Baltian maiden opasyhdistysten kanssa kehitetään.
6. EDUNVALVONTA
Opasliitolla on palkkiosuositus, joka on neuvoteltu SMALin Suomi-ryhmän kanssa.
Opasliitto tukee opasyhdistyksiä edunvalvonnassa.
7.

YHTEISTYÖ

Opasliitto tekee yhteistyötä valtakunnallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa.
Yhteistyön tavoitteena on tiedottaa auktorisoitujen matkailuoppaiden osaamisesta ja työn
korkeasta laadusta. Opasliitto edistää toiminnallaan oppaiden työtilaisuuksien saantia ja
yhteistyömahdollisuuksia matkailuelinkeinon kanssa.
Alue- ja paikallistasolla toimitaan matkailuorganisaatioiden, matkailualan oppilaitosten,
kuntien, tiedotusvälineiden ja matkailuyritysten kanssa.
8.

TALOUS

Opasliiton talous perustuu jäsen- ja auktorisointimaksuihin sekä muuhun varainhankintaan.
www.suomenopasliitto.fi
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Opastuspalveluiden ammattitutkinto

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon perusteet on päivitetty ja ne ovat astuneet
voimaan 1.1.2019
Perusteet löytyvät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4454272
Tutkinnon muodostuminen

Laajuus 120 osaamispistettä; pakollinen tutkinnon osa on Opastuspalveluiden
tuotteistaminen ja toteuttaminen (45 osp) ja valinnaisista osista (75 osp).
Valinnaiset osat ovat:
-

Erikoisoppaana, toimiminen, 25 osp
Kotimaan matkanjohtajana, toimiminen, 35 osp
Opastaminen vieraalla kielellä, 25 osp
Paikallisoppaana toiminen, 25 osp
Risteilyoppaana toimiminen, 25 osp
Ulkomaan kohdeoppaana toimiminen, 25 osp
Ulkomaan matkanjohtajana toiminen, 35 osp

Ammatillinen tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta 30 osp.
Ammattitaito osoitetaan näytöissä esim. toimimalla itsenäisesti oppaana asiakkaan,
asiakasryhmän toimiseksiantajan tai itsensä tekemän suunnitelman mukaisesti.
Jos vaadittua ammattitaitoa ei voida arvoida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

