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Hankkeen tarve

• Valtakunnallinen koordinointi
maastopyöräilyn tietoudelle ja
koulutukselle

• Harrastajamäärät nousussa
• Lieveilmiöt nousussa?
• Tiedon tarve:

• Harrastajille
• Ohjaajille
• Vuokraajille
• Sidosryhmille

• Koulutuksen tarve:
• Aloittelijat
• Harrastajat
• MTB oppaat

• Olemassa olevat koulutukset
huomioidaan



Hankkeen tavoitteet

Tavoite 1. 

Maastopyöräilyyn liittyvän tietouden 
yhtenäistäminen ja jalkautus

Tavoite 2. 

Maastopyöräilyn 
koulutusjärjestelmän kehittäminen

Hankkeen tavoitteet: 
• Maastopyöräilyyn liittyvää tietoa on helposti saatavilla kaikille asiasta kiinnostuneille
• Maastopyöräilyyn liittyvä suomalainen terminologia on yhtenäistetty
• Maastopyöräilyn tunnettuus liikuntamuotona kasvaa
• Maastopyöräilyn turvallisuus paranee
• Harrastajamäärät kasvavat erityisesti naisten ja iäkkäämpien kesken 
• Suomalaisille harrastajille on tarjolla laadukkaasta koulutusta ja ulkomaalaisille 

pyöräturisteille on enemmän palveluita.
• Suomalainen maastopyöräilyn ohjaaja tunnustetaan myös kansainvälisesti ja 

jatkokouluttautumiseen ulkomailla on olemassa koulutuspolku

Koulutusjärjestelmä harrastajalle Ohjaajakoulutusjärjestelmä



Maastopyöräilyn tietous

KUINKA?

OhjaajakoulutusjärjestelmäKoulutusjärjestelmä harrastajalle

Lajia kokeilevat ja aloittelevat
Pyöräturistit

Ammattilaiset
Sidosryhmät: maanomistajat, 

pyörien myyjät, muut liikkujat.

Yhdistysten ohjaajat ja vetäjät
Opettajat ja kouluttajat

Yrityksien ohjaajat
• Kurssit

• Pyörävuokraus
• Retket ja opastoiminta

Pyörien vuokraajat
Aloittelevat harrastajat
Jatkotason harrastajat
Tekniikka - eri alalajit

MTB-turistit

KENELLE KOKONAISUUDET SUUNNATAAN

KV-projektit
• Suomeen nykytilannetta 

korkeamman tason 
ohjaajia ja koulutusta

• Eurooppalainen 
standardi

• Benchmarkkaus
• Yhteistyö Ruotsin kanssa

Suomi-projekti: Ohjaajat
• Kartoitetaan tarve

Suomessa
• Arvioidaan nykyinen

koulutus ja kehitetään sitä
• Luodaan uusia

koulutusportaita
• Järjestetään

pilottikoulutuksia

Suomi-projekti: Kuluttajat
• Suomessa jo olevan 

koulutuksen arviointi, 
kehittäminen ja 
pilotointi. 

• Uusien kokonaisuuksien 
luominen tarpeen 
vaatiessa

Viestintä ja markkinointi:
• Yleishyödyllinen avoin materiaali 

netissä
• Yhteinen terminologia suomeksi
• Hankkeen aikainen tiedottaminen
• Hankkeen jälkeinen tiedottaminen

HANKE RAKENTAA SEURAAVAT KOKONAISUUDET



Hankkeen kesto

• Kehitystyö vaatii aikaa

• Min 1,5 vuotta, mielellään 3v

• Koulutuksen jalkautus vie 
aikaa

• Koulutuskokonaisuuden
hallinnointi hankkeen
päätyttyä



MTB -
hankkeen
vaiheet

Ensimmäinen vaihe: 1.1.-15.6.2022
• Hankkeen käynnistäminen
• Benchmarkkaus toteutetuista 

kansallisista järjestelmistä
• MTB-tietouspaketin rakentaminen

Toinen vaihe: 16.6.-31.8.2022
• Koulutuksien toteutussuunnitelmien valmistelu

Neljäs vaihe: 1.1.-31.5.2023
• MTB-tietouden jalkauttaminen
• Kurssien jatkokehityt
• MTB-opaskoulutuksen kehittäminen (EOMTBing)

Maastopyöräilyn tietopaketti

Ohjaajien koulutuksen kehittäminen

KEVÄT 2022         KESÄ 2022         SYKSY 2022         TALVI 2023         KEVÄT 2023         KESÄ 2023         SYKSY 2023-TALVI 2024 

Kolmas vaihe: 1.9.-31.12.2022
• Koulutuksien pilotointi alkeis-

jatkokurssit
• Vuokraustoiminta

Kuluttajakoulutusjärjestelmän kehittäminen

Viides vaihe 1.6.-31.8.2023
• Jatketaan yhteistyötä EOMTBingin kanssa
• Toteutetaan kyselyt hankkeen koulutuksiin 

osallistuneille
• Pilotoidaan jatkotason kouluttajakoulutus

Kuudes vaihe 1.9.-31.5.2024
• Koulutusmateriaalin ja koulutusjärjestelmän 

hallinnoivan tahon valinta, toiminnan alkuun 
saattaminen ja resurssien turvaaminen

• Jalkautetaan järjestelmä kentälle



Rahoitusmahdollisuudet

• OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustukset

• ESR – Euroopan sosiaalirahasto

• Osana isompaa MTB kehittämishanketta

• Osana isompaa muuta hanketta

• Säätiöt

• Yksityiset rahoittajat?

• Muita?

Pää / osahakijana Humanistinen AMK



Kysymyksiä, 
ehdotuksia, 
kommentteja?


