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MatkailututkiMus
pääaineena
180 op / Yhteiskuntatieteiden kandidaatti / Bachelor of social sciences
120 op / Yhteiskuntatieteiden maisteri / Master of social sciences

i

näin Haet
MatkailututkiMuksen
OpiskeliJaksi

Hakukelpoisuus
•

Hakukelpoisia ovat yleisen korkeakoulukelpoisuusehdon täyttävät hakijat, eli esimerkiksi ylioppilastutkinnon, 3-vuotisen ammatillisen tut- •
kinnon tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnon
suorittaneet.

Haku ja valinta
•
•
•

Tulosten julkistaminen ja paikan
vastaanottaminen

•

Valintojen tulokset julkistetaan kesäkuun loppuun mennessä. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta
kirjeitse.
Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan valintakirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

Haku tapahtuu kevään yhteishaussa. Tarkat vuo• Lue
tarkemmat
valintaperusteet
ja
sittaiset hakuosoitteet, hakuajat ja valintakokeivalintakoeohjeet netistä www.ulapland.fi >
den ajankohdat selviävät valintaperusteista.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta > Opiskelu
Valintakoekirjana on Matkailututkimuksen luku> Opiskelijavalinta!
kirja, toim. Soile Veijola, Lapin yliopistokustannus
2013.
Valinnassa voit saada valintakokeen lisäksi pis- Erillishaku
teitä ylioppilastutkinnosta. Puolet uusista opiskelijoista valitaan yhteispisteiden perusteella, • Siirto-opiskelijoille, avoimia yliopisto-opintoja
puolet pelkkien koepisteiden perusteella. Valinsuorittaneille ja suoraan maisterin tutkintoon hatakokeesta on kuitenkin saatava vähintään 15
keville järjestetään keväisin erillishaku. Tutustu
pistettä tullakseen valituksi.
tarkemmin valintaperusteisiin www.ulapland.fi
> Yhteiskuntatieteiden tiedekunta > Opiskelu > Opiskelijavalinta.

Matkailututkimus
MatkailututkiMus pää
pääaineena
180 op / Yhteiskuntatieteiden kandidaatti / Bachelor of social sciences
120 op / Yhteiskuntatieteiden maisteri / Master of social sciences
180 op / Yhteiskuntatieteiden kandidaatti / Bachelor of Social Sciences
120 op / Yhteiskuntatieteiden maisteri / Master of Social Sciences

Opintojen rakenne
YHteiskuntatieteiDen kanDiDaatin tutkintO 180 op
Matkailututkimuksen pääaineen perus- ja aineopinnot,
sisältäen kandidaatintutkielman 70 op
Metodiopinnot 20 op
Kieli- ja viestintäopinnot 20 op

Sivuaineopinnot 70 op

YHteiskuntatieteiDen MaisteRin tutkintO 120 op

Matkailututkimuksen pääaineen syventävät opinnot,
sisältäen harjoittelun ja pro gradu -tutkielman 105 op

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op
Sivuaineopinnot 10 op

äaineena

Opintojen lähtökohdat

Opintojen tavoitteet

Matkailu on monin eri tavoin osa miljoonien ihmisten työtä, vapaa-aikaa ja muuta elämää. Matkailu ei ole koskaan
pelkkää bisnestä, vaan se toimii aina kosketuksissa ihmisiin,
jotka ovat siinä mukana, ja ympäristöön, jossa sitä toteutetaan. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän ammattilaisia, jotka pystyvät hahmottamaan tämän kokonaisuuden
syvällisesti ja sitä kautta kehittämään ja suunnittelemaan
kaikki osapuolet huomioonottavaa, monitahoisesti vastuullista matkailutoimintaa.

•

Matkailututkimuksen pääaineesta valmistuvat kandidaatit ja maisterit ovat vastuullisen matkailutoiminnan asiantuntijoita. Opintojensa myötä he oppivat ottamaan toiminnassaan huomioon kaikki viisiasteisen
vastuullisuuden ulottuvuudet: ekonomisen, ekologisen,
sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen vastuullisuuden.
Heillä on myös vahva tietämys alalla vallitsevien intressien yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista.

Yliopistollisena pääaineena Lapin yliopistossa opiskeltava
monitieteinen matkailututkimus on Suomessa ainutlaatuinen ja harvinaisuus myös maailman mittakaavassa. Se
opettaa tarkastelemaan ja suunnittelemaan matkailua taloudellisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, joka
vaikuttaa luontoon sekä muuhun ympäristöön. Opinnoissa
painottuvat laaja-alaisen tietämyksen ja osaamisen rakentaminen sekä uuden tiedon tuottamisen ja käytäntöön soveltamisen taidot.

•

Yliopistollinen koulutus perustuu tieteeseen ja uuden
tiedon luomiseen tieteellisen tutkimuksen avulla. Se
tarjoaa oppia ja välineitä matkailualaa ja koko maailmaa
muuttavien ideoiden luomiseen ja hyödyntämiseen
yhtä hyvin välittömästi kuin vuosikymmentenkin tähtäimellä.

•

Yliopistolliset matkailututkimuksen opinnot antavat
laaja-alaisuutensa ja syvällisyytensä ansiosta valmiuksia työskennellä vaativissa, ylemmän tason tehtävissä.
Matkailututkimuksesta valmistuneet toimivat vastuullisina matkailualan asiantuntijoina, johtajina, kehittäjinä,
tutkijoina ja opettajina sekä elinkeinoelämän palveluksessa että kunnallisissa, alueellisissa, valtiollisissa
ja kansainvälisissä organisaatioissa. Mahdollisia tehtäväalueita ovat muun muassa yritysten johtotehtävät,
matkailuelinkeinon analyysi- ja markkinointitehtävät,
matkailualan koulutustehtävät sekä erilaiset tutkimustehtävät niin matkailusektorilla kuin sen ulkopuolellakin.

Lapissa matkailutoimiala on merkittävässä asemassa alueen hyvinvoinnin edistämisessä. Pohjoisen ja arktisen
alueen lähtökohtien ja vieraanvaraisuuskulttuurin huomioiminen onkin keskeistä paikallisen matkailutoiminnan
kehittämiseksi. Lappi-kontekstin kautta voidaan toisaalta
myös oppia ymmärtämään matkailutoiminnan haasteita ja
mahdollisuuksia missä päin maailmaa tahansa. Osaajamme voikin löytää itsensä töistä mistä tahansa Bora Boralta
Pariisiin.

Opintojen aikataulu ja toteutus
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180
op ja sen suorittamisen tavoiteaika on kolme lukuvuotta.
Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sen suorittamiseen kuluu tavoitteen mukaan kaksi lukuvuotta kandidaatin tutkinnon jälkeen. Voit hakeutua suorittamaan myös
pelkästään maisterin tutkintoa, mikäli sinulla on jo aiempi
alempi korkeakoulututkinto.
Opinnot alkavat noin viikon kestävillä orientoivilla opinnoilla. Opiskelijatuutorit auttavat uudet opiskelijat alkuun
käytännön asioissa. Opintojen tueksi laaditaan jokaiselle
opiskelijalle henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
yhdessä opettajatutorin kanssa. Opinjaksot sisältävät
usein lähiopetusta eli luentoja, seminaareja ja harjoituksia
sekä kirjallisuuteen perehtymistä ja kirjallisten töiden tekemistä. Osan opinnoista voi suorittaa täysin itsenäisesti
tai verkko-opintoina. Opintoihin kuuluu pakollisena myös
harjoittelu joko kotimaassa tai ulkomailla. Lisäksi sinulla on
mahdollisuus vaihto-opiskeluun ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissamme.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on Lapin
yliopiston matkailututkimuksen oppiaineen, Lapin ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä Lapin
matkailuopiston muodostama, kolmen koulutusasteen ainutlaatuinen yhteistyörakenne. MTI:n puitteissa voit laajentaa
osaamistasi opiskelemalla tiettyjä opintoja toisesta instituutin oppilaitoksesta. Instituuttiyhteistyö tuo myös ulottuvillesi laajan tarjonnan esim. projektiopintoja, vierailuluentoja ja
yhdessä kehitettyjä elinkeinoyhteistyökursseja.

Opintojen sisällöt
MatkailututkiMuksen OpinnOt
Matkailututkimuksen pääaineopinnot koostuvat perus-,
aine- ja syventävistä opinnoista. Perusopinnot perehdyttävät alaan, ja niiden jälkeen sinulla on käsitys matkailuilmiöstä kokonaisuutena ja tutkimuskohteena. Aineopinnoissa

syvennytään matkailun eri teemoihin tarkemmin, kehitetään mm. suunnittelijan, opettajan ja yrittäjän taitoja sekä
vahvistetaan kunkin omaa erikoistumista valinnaisten kurssien avulla. Aineopintojen jälkeen osaat soveltaa tietojasi jo
käytäntöön ja toimia vastuullisella tavalla matkailun eri osaalueilla. Kandidaatintutkielma perehdyttää uuden tiedon
luomisen menetelmiin.
Syventävissä opinnoissa keskitytään johtajan ja asiantuntijan sekä tutkijan ominaisuuksien kehittämiseen. Syventävät
opinnot opiskeltuasi pystyt toimimaan alan vaativimmissa
tehtävissä sekä tuottamaan uusia tuotteita, palveluita ja
konsepteja ja muuta tietoa matkailutoimialan hyödynnettäväksi. Harjoittelussa pääset mittaamaan osaamistasi
tositilanteissa ennen työelämään siirtymistä. Pro gradu
-tutkielma opettaa itsenäiseen tieteellisen tutkimuksen
tekemiseen.

siVuaineOpinnOt
Matkailututkimus on monitiedealue, jossa matkailuilmiötä tarkastellaan eri tutkimusnäkökulmista. Kukin opiskelija
valitseekin itselleen laajan sivuaineen, josta opiskellaan perus- ja aineopinnot rinnan matkailututkimuksen opintojen
kanssa. Oma tutkimuksellinen näkökulmasi rakentuu juuri
tuon sivuainevalinnan myötä. Lisäksi on mahdollista opiskella muita sivuaineita oman mielenkiinnon mukaan.

kieli- Ja ViestintäOpinnOt
Kansainvälisellä matkailualalla hyvä kielitaito on perusedellytys. Kieliopintojen laajuus matkailututkimuksen opiskelijoilla onkin laaja, yhteensä 25 op. Kotimaisten kielten lisäksi
tulee hallita englannin kieli sekä maisterin tutkinnossa vähintään yksi toinen vieras kieli. Tarvittaessa voit aloittaa
toisen vieraan kielen opiskelun alkeistasolta Lapin yliopistossa.

MetODiOpinnOt
Yliopistossa opiskelu edellyttää tutkimuksen teon taitoja ja
tutkimusmenetelmien hallintaa. Metodiopinnoissa perehdytään ja syvennytään tutkimusmenetelmiin ja tieteelliseen
tiedonhankintaan ja vahvistetaan sitä kautta valmiuksia
kasvaa itsenäiseksi tutkijaksi.

Lisätietoja
kOulutukseen
HakeMisesta
Lapin yliopisto
Hakijapalvelut
Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Puh. 040 485 6583
opinto@ulapland.fi
hae.ulapland.fi
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