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1. Johdanto
Tähän Koulutusvienti palveluliiketoimintana -raporttiin on koostettu hanketyöryhmän yhteistyöllä
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ammatillisen koulutusviennin edistämiseksi.
Raportti sisältää näkökulmia ja huomioita suomalaisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen
palveluliiketoiminnan
tuotteistamiseksi
koulutusvientituotteiksi.
Raporttiin
on
koottu
hankepartnereiden toimesta toisen asteen koulutuksen palvelumuotoilun nykytilaa ja
kilpailutekijöitä sekä otettu kantaa, mitä palveluja ja malleja tarjotaan jo ja mitä potentiaalia
löytyy vielä lisäksi. Tässä kirjoittivat vain yhden käden sormiin mahtuvat aivot, kirjoitattehan
kanssamme koko valikon auki ja rakennatte sitä tarjous tarjoukselta.
Palvelu edellä menemme. Koko pedagogisen ja ohjaavan koulutuspalveluvalikkomme
avaamme siihen, mikä asiakkaan etu ja tarve on, jotta Suomen ammatillinen koulutusvienti on
yhtä ja samaa palveluperhettä kehittämisen kumppanivalikoissa. Ala kuin ala ei meille kelpaa,
sillä meidän täytyy tietää mikä ala nyt ja jatkossa vetää, missä töitä on ja missä olemme edellä
muita.
Ammatillinen koulutus kuuntelee asiakasta. Ammatillisessa kohtaamme aikuiset ajokortti-iästä
eläkkeen korvalle. Tuemme asiakastamme etsimään uutta, kohentamaan vanhoja taitojaan,
syventämään osaamista ja kehittämään ratkaisuja omille asiakkailleen. Koneenasennuksen
roskalaarilla tämän raportin kirjoittajista yksi kohtasi juuri tänään 4.6.2015 opiskelija-asiakkaan,
joka näki raskaan metalliroskakasan ja teki mielessään palasista jo huikeita tuotteita omille
markkinoilleen. Me osaamme kuunnella ja me osaamme ymmärtää aikuista, mutta valinnat ovat
aikuisen. Näin ehdotamme, että teemme myös globaaleille asiakkaillemme – yhdessä.
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2. Ammatillisesta koulutuksesta globaalia
palveluliiketoimintaa
2.1. Koulutusvienti palveluliiketoimintana
Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä yhä useampi on herännyt siihen, että ammatillisen
koulutuksen viennillä olisi potentiaalia monipuolistaa ja kehittää oppilaitosten nykyistä toimintaa
sekä laajentaa rahoituspohjaa. Koulutuksen vienti voidaan karkeasti jakaa kotimaassa
tapahtuvaan koulutukseen ulkomaisille opiskelijoille/asiakkaille sekä ulkomailla tapahtuvaan
koulutuksen ulkomaisille opiskelijoille/asiakkaille1.
Koulutuksen vienti kuten palvelujen vienti yleensä edellyttää mm. markkinoiden ja
asiakastarpeiden tuntemusta, tuotteistamiskykyä ja myynnin osaamista sekä tarpeellisia
investointeja näiden toteuttamiseksi. Tilastojen näkökulmasta palvelujen vienniksi lasketaan
tilanteet, joissa yritys vastaanottaa korvauksen vastikkeena palvelusta ulkomaiselta yritykseltä
(OKM 2013, 20).
Koulutusliiketoiminnassa yleistä on koulutuspalveluiden, koulutustuotteiden (yksittäisistä
kursseista tutkintoihin) kuten esimerkiksi verkko-oppimismateriaalien tai kokonaisvaltaisten
koulutuspalveluratkaisujen myynti. Future Learning Finlandin mukaa kansainvälisillä
markkinoilla kysyntä kohdistuu erityisesti opetusteknologiaosaamiseen, koulutuksen
laadunarviointiin ja standardointiin, opettajien täydennyskoulutukseen sekä ammatillisen
osaamisen kehittämiseen (OKM 2013, 21).

1

Esimerkiksi Iso Britanniassa arvioidaan, että 75% koulutusviennin tuloista (koulutusviennin arvo 17,5
miljardia puntaa) muodostuu Iso Britanniassa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden
lukukausimaksuista ja etenkin heidän kulutuksestaan opintojen aikana. Uudessa Seelannissa osuus on n.
95% (OKM 2013, 26, 28).
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Kuva 1. Koulutusliiketoiminnan erilaisia näkökulmia

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä (OKM 2010, 11) linjataan, että suomalaisen
koulutusosaamisen viennin keskeisenä tavoitteena on monipuolisten ratkaisujen tarjoaminen
asiakkaille yksittäisten tuotteiden tai palveluiden sijaan (OKM 2010, 11).
Yleisellä tasolla katsottuna palveluliiketoiminta ”service business” on liiketoimintaa, jossa
palvelu muodostaa arvonluonnin2 perustan. Palveluliiketoiminnan toimintatavat ja palvelut
itsessään voivat olla monenlaisia.
Toiminta voi perustua:
● asiakassuhteen luonteen mukaan jatkuvasti tarjottaviin palveluihin tai
● ajoittaisiin palveluihin.

2

Arvonluonti on toimintaa, joka tuottaa asiakkaalle liiketoiminnallista arvoa tuotteen, palvelun tai muun
toiminnan muodossa. Asiakkaan rooli arvonluonnin reaalisoitumisessa on merkittävä. Arvonluontia
voidaan mitata esimerkiksi yrityksen tuloksen sekä asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden avulla.
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Toiminta voi olla:
● paikanpäällä tapahtuvaa asiakkaan ja palvelujen tarjoajien välistä vuoropuhelua
(inhimillisen läsnäolon tunne) tai
● tekniikkaa korostavaa.
Palvelut voivat olla:
● standardoitu kaikille samanlaiseksi palveluksi tai
● asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyksi palveluksi.
Palveluliiketoimintamallina:
● hyvin kattava on ns. täyden palvelun palvelusopimus, jossa tarjotaan kaikki asiakkaan
tarvitsemat palvelut yhden palvelusopimuksen puitteissa.
● Kevyempää mallia edustavat toimintoperusteiset toiminnalliset palvelusopimukset, jotka
ovat luonteeltaan selvärajaisia palvelusopimuksia.
Koulutusvienti palveluliiketoimintana on monilla tavoin erittäin potentiaalista liiketoimintaa. Yksi
tärkeä haaste on rajaaminen. On tärkeää tehdä valintoja mihin kannattaa fokusoitua ja millä
palveluliiketoiminnan malleilla kannattaa toimia missäkin vaiheessa. Selkeä visio ja strategia
sekä vision saavuttamista tukevat - välitavoitteita sisältävät - vuosisuunnitelmat ovat hyvä tapa
jäsentää toimintaa.

2.2. Onnistunut palvelumuotoilu ja verkostot koulutusviennin
kilpailukeinona
Onnistuneen palveluliiketoiminnan edellytyksenä on hyvä ja selkeä palveluiden ja tuotteiden
paketointi. Palvelumuotoilu-osaamisella ”service design” tarkoitetaan asiakkaalle lisäarvoa
tuottavaa integroitua palveluiden ratkaisukokonaisuutta, jossa eri palveluiden tarjoajien
tuottamat
palvelut
tarjotaan
suunnitelmallisesti
ja
integroidusti
loppuasiakkaalle.
Palvelukokonaisuus voi liittyä esimerkiksi palvelujärjestelmän rakentamiseen, siihen liittyvään
toimintaan, ylläpitoon, tai vaikka palvelujärjestelmään liittyvään rahoitukseen.
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan näkökulman sisäistäminen ovat palveluliiketoiminnan
lähtökohtia. Asiakas odottaa yhteistyöltä räätälöityjä, tuotteeseen integroituja palveluita. Tämä
edellyttää asiantuntemusta omalta alalta ja asiakkaan prosessien ymmärrystä. Asiakas on
kiinnostunut ratkaisuista, joilla saa prosessinsa toimimaan paremmin. Koulutusviennissä
myyntityöstä tulee usein valmiiden ratkaisujen tarjoamisen sijaan konsultoivaa myyntiä, joka
edellyttää myyjältä kykyä tunnistaa asiakastarpeita ja ymmärtää palveluratkaisujen
kokonaisuus.
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Kokonaisvaltaisessa palvelumuotoilussa suunnitellaan kokonaisuus, joka voidaan jakaa
kontaktipisteisiin (touchpoint), joiden kautta palvelukokonaisuus koetaan, aistitaan ja nähdään.
Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään luokkaan: tilat, esineet, prosessit ja ihmiset (Saffer 2007).

Kuva 2. Esimerkkejä kontaktipisteistä koulutustoiminnassa
Palvelumuotoilu on usein monipuolista tiimityötä, jossa nivotaan yhteen monta osaamisaluetta.
Keskeistä onkin, että kaikki palvelumuotoilun prosessiin osallistuvat ymmärtävät
kokonaistavoitteen.
Suomen koulutusviennin strategisissa linjauksissa todetaan, että koulutusviennin
vauhdittaminen edellyttää alalle luotavaa klusterimaista toimintatapaa (OKM 2010, 16).
Koulutusviennissä kattava verkostomainen toimintatapa mahdollistaa kokonaisvaltaisten
kokonaispalveluratkaisujen tuottamisen. Asiakkaan näkökulmasta on keskeistä, ettei
verkostomainen toiminta johda pirstaleiseen monen ihmisen kanssa asioimiseen, vaan palvelu
tapahtuu ”yhdeltä luukulta”. Kokonaispalveluratkaisun tarjoaminen on kilpailuvaltti, joka voi
syntyä verkostomaisen toiminnan kautta (Helander-Kujala-Lainema-Pennanen 2013, 15).
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Kuva 3. Keskeisiä tekijöitä tehtäessä koulutusviennistä palveluliiketoimintaa
Avustavia kysymyksiä palveluliiketoimintaa suunnittelevalle:
● Mitä asiakkaasi todella tarvitsevat?
● Mikä on tarjoamasi palvelun rooli asiakkaan toiminnassa?
● Mikä on asiakkaan kokema arvo ja mistä se syntyy?
● Mitkä ovat asiakkaan kokemat vaihtoehdot yrityksesi palvelulle – minkä asian palvelunne
ratkaisee?
● Kuinka ennakoit asiakkaan haasteita ja tarjoat niihin aktiivisesti ratkaisuja?
● Millaisia uusia toimintamalleja tarvitaan, jotta liiketoiminta voi kasvaa ja kehittyä
(ansaintalogiikka, asiakasymmärryksen luominen ja hyödyntäminen, ennakointi)?
● Millaisia resursseja tarvitaan, jotta liiketoiminta voi kasvaa ja kehittyä haluamaasi
suuntaan (kyvykkyydet, osaamiset, menetelmät, teknologiat)?
● Miten uudenlainen liiketoiminta voisi skaalautua kansainvälisesti?
● Miten hallitset ja suunnittelet liiketoimintasi vaatimaa kehitystyötä (kehitystyön vaiheet,
kustannukset, kesto, käytettävät resurssit)?
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2.3. Mitä kaikkea koulutusvientiin liittyvää palveluliiketoimintaa voi
tavoitella?
Ammatillisen koulutuksen koulutusviennin mahdollisuuksia on monia. OKM:n koulutusvientiä
koskevan toimenpideohjelman (OKM 2013) toiminnan osa-alueista ammatillisen koulutuksen
ytimeen istuvat erityisesti:
Koulutuspalvelut
● laadunhallinta
● konsultointi eri osa-alueilla
● työelämäpainotteiset ja alakohtaiset henkilöstön täydennyskoulutukset
● osaamisen arviointi
Koulutustuotteet
Pedagogisista toimintamallit
● työelämäyhteistyö ja työpaikoilla oppiminen,
● hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä
● työpaikoilla kehitettävä pedagoginen osaaminen (työssäoppimisen ohjaaminen,
työpaikkaohjaaminen)
● opintojen henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki.
Tutkintoon johtava koulutus
● tämä vaatisi lainsäädännön muutoksia
Palveluliiketoiminnan käynnistys vaatii niin koulutuksen järjestäjien omien kuin ulkopuolisten
rahoitusinstrumenttien käyttöä. Toiminnan käynnistyttyä tulorahoitus pitäisi saada ennen
kaikkea palveluiden myynnistä, joissa maksaja voi olla niin paikallinen yritys tai julkinen taho.
Toinen keskeinen tulorahoituksen kanava voi olla erilaiset tuet. Tällä hetkellä oppilaitokset eivät
voi saada esimerkiksi yrityksille tarkoitettua viennin tukea (OKM 2013, 30). Selvitysryhmä (2013,
13) mainitsee myös kehitysyhteistyövarat koulutusviennin yhteydessä – tosin koskien Suomeen
opiskelemaan tulevia. Koulutusviennin saaminen osaksi muutakin kehitysyhteistyötä voisi olla
myös mahdollinen tulolähde koulutusvienti oy:n tulorahoitukseen.
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3. Ammatillisen koulutuksen kilpailutekijät
Koulutusviennin kokonaistilannetta on esitelty hankkeen tuottamassa analyysissa
koulutusviennin nykytilasta. Analyysi sisältää nelikentän Suomen koulutusviennin
mahdollisuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista. Tämän raportin edellisessä
luvussa tarkastellaan koulutusvientiä palveluliiketoimintana ja haetaan palvelumuotoilusta
vahvuutta kilpailutekijänä.
Koulutusviennin palvelumuotoilu tähdentää asiakkaan kanssa yhteistyössä tapahtuvaa tuotteen
viimeistelyä. Koulutusviennin käytännössä tämä on tarkoittanut joustavien ratkaisujen hakemista
niin koulutustuotteiden sisältöjen kuin palvelun toteuttamistapojenkin kohdalla. Suomalaisen
koulutusviennin pärjääminen globaaleilla markkinoilla edellyttää koko kilpailutekijöihin
vaikuttavan ketjun toimivuutta.
Valintoja palveluliiketoimintaan rakenteista vai prosesseista?
Koulutusviennin kilpailutekijöitä voidaan tarkastella rakenteen tai prosessin kautta.
Kilpailukykyisen tuotannon kannalta on oleellista, että koulutusviennin perusrakenteet ovat
kunnossa. Tämä tarkoittaa lähinnä esteiden poistoa. Lainsäädännölliset esteet tutkintojen
viennille on poistettava, oppilaitosten on oltava samalla viivalla yritysten kanssa mm.
yritystukien saajina, valtiovallan asenteen on oltava koulutusviennille suopea.
Perusasioiden jälkeen kilpailukyvyn edistäjinä ovat tukirakenteet. Jotta itse viejät,
substanssiosaajat, voisivat työskennellä, täytyy taustan olla turvattu. Tähän liittyy tekninen tuki –
sopimukset, kieli- ja kulttuuriosaaminen, viestinnän ja markkinoinnin apu sekä riittävä
rahoituspohja pitkäjänteiselle työlle.
Tukirakenteen luomisessa osuvin tapa näyttäisi olevan strategisten kumppanuuksien
muodostaminen. Yhteistyön avulla saadaan tukirakenteesta riittävän laaja-alainen ja vahva.
Koulutusviennin kohdalla Suomen pienissä yksiköissä osaaminen ei riittävästi kasaudu ilman
tietoista
yhteistyötä
ja
työnjakoa.
Koulutusvientihankkeen
nykytilan
analyysin
menestystarinoissa korostuu yhteistyö eri toimijoiden kanssa (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä,
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja Omnia).
Rakenteellisen ajattelun kolmas taso on oppilaitoksen tai konsortion tapa järjestää toiminta
kilpailukykyä edistäväksi. Tässä osatekijöinä toistuvat johdon ja henkilöstön osaamisen
systemaattinen kehittäminen, monipuolinen viennin tuotevalikoima, toiminnan kytkeminen
perustyöhön sekä sisäisen viestinnän toimivuus. Se, miten koulutusviennin rakenteet on
ratkaistu vaikuttaa yhtälailla vietävään sisältöön kuin lopulliseen hintaankin.
Toinen
näkökulma
koulutusviennin
kilpailukyvyn
tarkasteluun
on
katsoa
sitä
liiketoimintaprosessina. Silloin kysytään oppilaitoksen, konsortion tai koko Suomen tasolla, että
millä avuilla pärjäämme koulutusviennin globaaleilla markkinoilla.
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Valintoja erityisyyden perusteella
Kuten koulutusviennin nykytilan analyysissa todetaan, Suomen koulutuksellinen osaaminen
kiinnostaa maailmalla ja sitä jopa tunnetaan jonkin verran. Liikeidean terävöittämisen
ensimmäinen askel on miettiä mikä ostajia kiinnostaa. Tässä Kiina eronnee Afrikan maista, ja
silloin tarvitaan kilpailukyvyn analyysille spesifit pohdinnat. Myös kilpailutilanne on erilainen.
Suomalaisten toimijoiden on pohdittava, mikä tekee meidän tuotteestamme erityisen
kiinnostavan.
Koulutusviennin yhteydessä mainitaan usein Suomelle edullisina kilpailullisina tekijöinä
toimituksen luotettavuus, kotimainen näyttö tuloksellisuudesta, toimijoiden hyvä yhteistyö,
toimituksen laaja-alaisuus (eri koulutusasteet / -muodot) ja hyvä maine.
Ammatillisen toisen asteen koulutusviennissä on syytä miettiä sen erityisyyttä. Ehkä maininnan
arvoisia ovat työelämälähtöisyys, käytännönläheisyys, kyky asettautua vientimaan
tuotannollisen toiminnan tasolle sekä monipuolinen ammatillinen osaaminen (valikoima).
Liiketoimintasuunnitelmassa
kilpailuasemaa
edistävinä
tekijöinä
pidetään
myös
tuotantoprosessin ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa kykyä tuottaa palvelua asiakaslähtöisesti
(neuvotellen), nopeasti, laadullisesti hyvänä ja halvemmalla kuin kilpailijat. Tämä edellyttää
korkeaa valmiusastetta kotimaassa, mutta myös hyvää kohdemaan tuntemusta.
Lopulta kilpailutekijöinä ovat myös kyky antaa jatkuvaa tuotetukea sekä kyky jatkuvasti kehittää
tuotteita ja palveluja. Palveluliiketoiminta on ostajan ongelmien ratkaisua ja prosessien
parantamista. Tämä ei aina onnistu kertaheitolla, joten jonkinlainen jatkuva takuu lienee
paikallaan.
Jatkuva kehittäminen tai parantaminen merkitsee paitsi tarjolla olevan valikoiman ja sen
markkinoinnin jatkuvaa uusimista, myös kohdemaiden olojen syvenevää tuntemusta.
Jälkimmäinen tarkoittaa vuorovaikutusta tilaajien kanssa. Oppilaitoksen tai konsortion sisällä on
tärkeä luoda toiminnan toteutukselle ja kehittämiselle kannustavat olosuhteet.
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3.1 Ammatillinen peruskoulutus- ja näyttötutkintojärjestelmä
Osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys ovat nyt parinkymmenen vuoden ajan olleet
suomalaisen ammatillisen koulutuksen lähtökohtia. Ammatillisten tutkintojen valtakunnallisia
opetussuunnitelman perusteita vuosina 1993–1994 uudistettaessa tulivat työelämän
toimintakokonaisuuksiin perustuvat ammatilliset opintokokonaisuudet ja osaamisena määritellyt
tavoitteet ja arviointikriteerit. Muutokset ovat tuoneet vallalle työelämän toiminnan pohjalta
tapahtuvan ammatillisen opiskelun jäsentämisen.
Keskeistä on ollut siirtyä vahvempaan osaamisperusteisuuteen ja tutkinnon osiin perustuvaan
rakenteeseen, vahvistaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon
osiin perustuvaa rakennetta sekä edistää tutkintorakenteen ja sitä koskevan päätöksenteon
nopeutta ja joustavuutta reagoida työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.
Syyt tähän muutokseen löytyvät tarpeesta saada koulutuksesta suoraan osaavaa työvoimaa,
tarve kuvata ja arvioida selkeästi mitä opiskelijoiden tulee osata koulutuksen jälkeen, parantaa
tehokkuutta ja laatua ja keskittyä oppimistuloksiin; toisien sanoen siirtyä oppimiskeskeisyyteen.
Myös aiemmin hankittu osaaminen sai näin ansaitsemansa arvostuksen ja tunnustuksen.
(Osaamisperusteisuus todeksi.)
Suomessa on ainutlaatuinen työikäisen aikuisväestön käyttöön kehitetty osaamisen
tunnistamiseen, tunnustamiseen ja kehittämiseen perustuva näyttötutkintojärjestelmä, joka
mahdollistaa joustavasti yksittäisten henkilöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden osaamisen
kehittämisen.
Aikuisten ammatillisen tutkinnot voi suorittaa näyttötutkintona joustavasti käytännön töissä.
Näyttötutkinnossa voi saada virallisen todistuksen ammattitaidostasi jopa ilman koulutusta.
Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.
Tutkinnon suorittaminen ja koulutuksesi henkilökohtaistetaan osaamisen perusteella. Olennaista
on se, että hallitsee tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset. Ammatilliset
perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi kaikki suorittaa näyttötutkintona.
Näyttötutkinnot ovat avoimia kaikille. Useimmat suorittavat näyttötutkinnon valmistavan
koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista, eikä koulutukseen
haettaessa ole muodollisia ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Näyttötutkinnon ja siihen
valmistavan koulutuksen voi suorittaa työn ohella. Jos hallitsee ammatin jo entuudestaan, voi
osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.
(Mikä on näyttötutkinto.)
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VET-järjestelmän kehittäminen

Pidempikestoisen sidosryhmätoiminnan kautta ammatillisen koulutuksen viejät voivat
tuotteistaa palveluliiketoiminnaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmän kehittämisen
vahvassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa; suomalaisten toimijoiden on täysin
mahdollista luoda kokonainen palveluvalikko ammatillisen koulutuksen järjestelmän
kehittämiseen usealle valtiolle ja sen alueellisille tai yksittäisille toimijoille.
Palvelun kokonaisketjua ajatellen valtioiden väliset sopimukset ja kunkin valtion omat
kehittämistarpeet muodostavat pohjan ja perustan liiketoiminnalle, vaikka eivät
sinällään ole liiketoimintalähtöisiä. Tiedeyliopistot tarjoavat mahdollisuuden
tutkimustoimintaan ja asiantuntijaverkostonsa, ammatillinen korkea-aste globaalit
palvelut sekä oppilaitoksen että sen henkilökunnan kouluttamiseen, johdosta
kouluttajiin. Tässä toimijoiden verkostossa monet ammatillisen koulutuksen olemassa
olevat palvelumallit ovat sovellettavissa koulutusalojen ja tiimien sekä prosessien
kehittämiseen, vaikkapa johtamisen erikoisammattitutkinto, tiimijohtaminen tai
palveluosaaminen.

Yhteistutkinto/joint diploma tai kaksoistutkinto/double diploma

Tutkintojen myynti avaisi kokonaisen uuden liiketoiminnan ammatillisen koulutuksen
järjestäjille. Kansainvälisten oppilaitoskumppaneiden kanssa voidaan tuolloin laatia
sopimukset yhteis- ja/tai kaksoistutkinnosta ja siten laajentaa rutkasti
opiskelijamarkkinoita ja tarjota mielenkiintoisia kansainvälisen uran luomisen
mahdollisuuksia. Yhteistutkinto (joint) viittaa tutkintoon, josta tietyt osat suoritetaan
kummassakin kumppanioppilaitoksessa ja jonka toinen tahoista myöntää. Tässä
Suomella olisi mahdollisuus tarjota esimerkiksi osaamisperusteista ammatti- tai
erikoisammattitutkinnon osaa ulkomaisen kumppanin kanssa. Kaksoistutkinto taas
viittaa yhteiseen ohjelmaan, jonka suoritettuaan tutkintotodistus on voimassa
molemmissa maissa.

Opetussuunnitelmatyö ja kansainvälinen toteutus
Suomella on kattava ja kansallinen ammatillinen tutkintojärjestelmä, joka puuttuu
monesta maasta. Suomalainen ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus on hyvin
työelämälähtöistä (Työelämälähtöisyys toteutuu ammattikoulutuksessa hyvin,
valinnaisuus
huonommin).
Tutkintoihin
valmistavat
koulutukset
ovat
osaamisperusteisia ja niiden opetussuunnitelmat elävät tutkintokohtaisesti,
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oppilaitoksesta toiseen, alueellisista lähtökohdista ja yksilöllisissä opintopoluissaan.
Mikä
tärkeintä,
nämä
seikat
yhdessä
ovat
merkittävä
kilpailutekijä
koulutusvientimarkkinoilla: työelämälähtöinen, tutkintotavoitteinen, työnantajan
tarpeista lähtevä ja yksilön tarpeet huomioiva koulutusjärjestelmä on globaalisti
kiinnostava paketti.
Kansainvälisessä
opetussuunnitelmatyössä
kokemukset
eurooppalaisissa
hankkeissa ja erityisesti liikkuvuudessa ovat kehittäneet käsityksiä siitä, mitä
kaikkea opetussuunnitelman toteuttamisessa tulee huomioida. Työelämälähtöiset
kokonaisuudet ja yhteistyö verkostoissa ovat ops-työn ydintä (Karusaari). Tätä
mallia paikallisesti sovellettuna palveluliiketoiminta voi olla ja työn voi aloittaa
yhteisesti sovittavalta alalta, esimerkiksi yhden tutkinnon kohdalla - pilottiprojektina.

3.2 Laadun kehittäminen ja arviointipalvelut
Ammatillisen koulutuksen laatustrategia laadittiin 2011. Keskeiset linjaukset ja niitä tukevat
toimenpiteet liittyvät systemaattiseen laadunhallintaan ja sen ohjausjärjestelmään,
järjestämisedellytyksiin ja sähköiseen asiointiin, tuloksellisuuteen ja sen mittareihin, luotettavaan
tietoperustaan arkkitehtuureineen, laadusta oppimiseen ja sen tukemiseen sekä osaamisen
kehittymiseen. (Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011–2020.)
Uuden hallitusohjelman 2015 neuvottelutuloksen perusteella Suomi on koulutuksen, osaamisen
ja modernin oppimisen kärkimaa. (Ratkaisujen Suomi.) Hallituskausi tulee asettamaan mittarit
tavoitteille, joten tässä vaiheessa on varhaista sanoa, miten laatujärjestelmät, mittarit ja
toimenpiteet elävät. Varhaista ei ole kuitenkaan todeta, että kokemusta itsearvioinnista ja
auditoinnista on ammatillisen koulutuksen järjestäjille kertynyt vuosien saatossa suuri määrä.
Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailua on järjestetty vuosittain vuodesta 2000 lähtien.
Arvioinnissa hyödynnetään EFQM-kriteeristöä.

Työelämäpainotteinen korkealaatuinen VET
Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto on sidottu EFQM-järjestelmään ja
Opetushallituksen antamaan ohjeistukseen. Arviointi sinällään on kuitenkin jatkuvaa
ja sitä tehdään monin eri tavoin. Kokemuksemme arvioinnista on kansallista ja
laajaa - siten Suomella olisi hyvät mahdollisuudet koota palveluliiketoimintaa
toimijoiden kesken kansainväliseen tarjontaan.
Globaalisti ammatillinen koulutuksemme on ja myös nähdään kansainvälisissä
vertailuissa hyvin työelämäpainotteisena. OECD-maissa vain puolet ammattiin ja
alle 40% korkeakouluista valmistuvista on suorittanut käytännön opintoja
työpaikoilla. (OECD Skills Outlook 2015.) Suomessa prosenttiosuus on
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huomattavasti korkeampi. Muiden osaamisalueiden joukossa työpaikkaohjaajien
kouluttaminen on yksi osa ammatillisen koulutuksen laatuamme ja kaikki
työelämäpainotteista laadukasta koulutusta kehittävät vastaavat palvelut ovat
potentiaalisia tuotteita. Tähän tuoteryhmään voitaisiin liittää hallinnon laatuleirit ja
esimiesten koulutukset Suomessa tai kohdemaissa. samoin ryhmään voisivat
kuulua esimerkiksi laadunarvioijien koulutukset, painotus työelämässä - nämä
voisivat olla myös sektorikohtaisia ja erikoistua Suomen strategisille osaamisalueille.

Arjen arkki –malli
Saku ry:n, THL:n ja TTL:n Arjen arkki -mallissa (Hyvinvoiva koulu –hanke)
hyvinvoiva oppimisympäristö rakennetaan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten
arvojen ja yhteisöllistä opiskelu- ja työkulttuuria painottavan kivijalan varaan. Johdon
sitoutuminen ja yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet ovat onnistumisen tärkeimmät
edellytykset.
Hyvinvoivan
oppimisympäristön
toteuttaminen
edellyttää
moniammatillista yhteistyötä opetuksen toteutuksessa, tukipalveluissa ja sisällöissä.
Erityisen tärkeää on rakentaa osa-alueiden välille rajojen sijaan yhdyspintoja. SAKU
ry on yhteistyössä oppilaitosten ja hyvinvointiverkoston toimijoiden kanssa kehittänyt
menetelmiä, hyviä käytäntöjä ja materiaaleja oppilaitoksen hyvinvoinnin tukemiseksi.
Painopisteet ovat: Johtaminen, Henkilöstön hyvinvointi, Työ- ja toimintatavat sekä
psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen oppimisympäristö.

3.3 Ohjauksellisuus
Perinteinen opetus on samojen oppisisältöjen opettamista samaan aikaan kiinteälle
opiskelijaryhmälle. Ohjauksellisuutta tarvitaan, kun opiskelijat tekevät itsenäisiä valintoja
ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti. Opettajan tehtävä on tässä tilanteessa neuvoa ja
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ohjata opiskelijaa löytämään hänelle sopiva vaihtoehto ja oppimisen tapa ja tempo. Puhutaan
yksilöllisistä opintopoluista (individual study plan / individual paths).
Ohjaksellinen työote edellyttää opettajalta kykyä kohdata opiskelija kokonaisuutena ja kykyä
motivoida hänet passiivisesta tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi oman ammatillisen
tulevaisuutensa suunnittelijaksi. Opettajan tulee myös tuntea oma ammattialansa laajasti
kyetäkseen näkemään eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Usein tästä seuraa
ohjauksellisuuden toteutus opetuksellisessa tiimissä. Työelämän rooli on tärkeä, koska sieltä
nousevat yksilölliset osaamistarpeet.
Ohjauksellisuuden etuna on, että opittu kohtaa paremmin työelämän tarpeet. Toiseksi ottamalla
huomioon opiskelijan jo osaamat asiat voidaan opintoaikoja lyhentää. Kolmanneksi tiimiopetus
ja opiskelijan aktiivinen oma tekeminen vähentää opetushenkilökunnan tarvetta.
Ohjauksellisuutta voidaan myös soveltaa koulutuksesta syrjäytyneiden ja siihen heikosti
motivoituneiden tukemiseen.

Ohjaus opetuksen erityisenä muotona ja sen tukena
Ohjauksellisuuden soveltaminen edellyttää irtaantumista perinteisestä tavasta
opettaa sekä siihen liittyvästä työnjaosta oppilaitoksen sisällä sekä työharjoittelu- tai
työssäoppimispaikoilla.
Ensimmäinen
askel
on
opetushenkilökunnan
täydennyskoulutus, jossa käsitellään suomalaisten kokemusten siivittämänä
ohjauksen perustyökaluja ja –menetelmiä (ohjaus, mentorointi, coaching,
valmentaminen).
Opiskelijatyön
uudistaminen
lähtee
opintojen
yksilöllistämisen
tai
henkilökohtaistamisen ajatuksesta. Tässä koulutusviennin sisältöinä ovat opiskelijan
aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen keinot ja välineet sekä
henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelu ja seuranta (esimerkiksi mobiililaittein).
Kolmantena vaiheena tai itsenäisenä tuotteena voidaan nähdä työpaikalla
tapahtuvan henkilökohtaisen oppimisen suunnittelu ja seuranta. Tähän liittyy mm.
edelläkin mainittu työpaikkaohjaajien koulutus. Myös näyttötutkintojen käyttö
osaamisen arvioinnissa kuuluu tähän pakettiin.
Jopa erillisenä tuotteena voidaan ohjauksellisuutta ja yksilöllisten polkujen
tematiikkaa tarjota erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Haastavimpien
kohderyhmien kohdalla tämä vaatii ammatillisen erityisopetuksen perustaitojen
hallintaa.
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3.4 Ammatillinen erityisopetus
Ammatillista erityisopetusta käytetään, kun nuoren tai aikuisen osaamisen lisääminen ei onnistu
tavanomaisin opetuskeinoin tavanomaisissa opetus- ja oppimisympäristöissä. Erityisopetus
voidaan kohdistaa joihinkin aineisiin (matematiikka, kielet) tai koko koulutusprosessiin.
Ammatillinen erityisopetus voi olla jatkuvaa tai hetkittäistä.
Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteena on taata yksilön kannalta mahdollisimman korkean
osaamistason saavuttaminen. Perusajatuksena on, että jokainen nuori/aikuinen voi oppia
ammatillisia taitoja ja työllistyä erityisen tuen avulla.
Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on paljon kokemusta tavallisten oppilaitosten henkilökunnan
koulutuksista ja konsultaatioista. Tarjonnasta katso www.ameo.fi, jolla sivustolla esitellään
ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelujen tarjontaa. Tämän kokemuksen pohjalta
ammatillinen erityisopetus myytävänä tuotteena voidaan jakaa erilaisiin kokonaisuuksiin.

Erityisopettajien täydennyskoulutus
Ammatillisen erityisopetuksen täydennyskoulutus voidaan suunnata joko erillisenä
opettajille tai sitten toimintatapana (kokonaisratkaisuna) koko koululle pedagogisena
työyhteisönä. Täydennyskoulutus tai konsultaatio voi sisältää erillisiä komponentteja
(esim. tietyn vammaryhmän opetuskeinoja) tai se voi olla laajemmin erityisyyttä
haltuunottava kokonaisuus (opiskelijoiden erilaisten tarpeiden huomioon otto).
Hyvä lähtökohta on erilaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja selkeyttäminen.
Koulutusvientituotteena tämä tarkoittaa kokonaisuutta, jossa keskitytään oppimisen
vaikeuksien/esteiden tunnistamiseen ja identifiointiin erilaisia testejä ja kokeiluja
hyödyntäen. Keinona on henkilökunnan kouluttaminen.
Edelliseen liittyy henkilökohtaisen tuen tarpeen määrittely ja ohjelma oppimisen
tukemiseksi (HOJKS / HOPS) sekä henkilökunnan pedagogisen työn tukeminen:
diagnoosiryhmät, oppiainekohtaiset sovellukset. Suomalainen erityisyys voisi olla
työvaltaisen pedagogiikan kokonaisuuksien suunnittelu. Siihen kuuluu myös
työpaikalla tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen järjestäminen (työpaikan henkilöstön
kouluttaminen).
Usein pelkkä pedagogiikka ei riitä ratkaisemaan erityisen tuen tarpeen ongelmaa.
Tällöin myyntituotteena voi olla erityispedagogiikan ohella koulukohtaisten
erityisopetuksen suunnitelmien konsultointi. Siihen kuuluu myös koulun johdon
koulutukset / konsultaatiot. Johdon tuki muuttuville käytännöille on tärkeä.
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Ammatillisen erityisopetuksen teemat ovat toteutettavissa osana muuta
kehittämistoimintaa tai itsenäisinä osioina. Ne voidaan tuottaa yhteistyössä
ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa, jolloin saadaan kattavampaa
tutkimusosaamista mukaan. Tällöin voidaan pätevämmin toteuttaa erilaisia
tutkimuksellisia ja/tai arvioivia osuuksia.
Tutkintojen viennin vapautuessa suomalainen ammatillisen erityisopettajan pätevyys
olisi selkeä kokonaisuus myytäväksi. Siinä tarvitaan yhteistyötä ammatillisen toisen
asteen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa.

3.5 Oppisopimusmalli
Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, jonka mukaan
opiskelija tekee työnantajalle työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena korvausta
vastaan saavuttaakseen ammattitaidon tietyssä ammatissa. Oppisopimuskoulutus on
nykyaikainen tapa kouluttaa henkilöstöä. Se on yritykselle investointi osaamiseen, joka maksaa
itsensä takaisin. Oppisopimuskoulutus sopii myös koko organisaation kehittämisen välineeksi.
(Oppisopimus.)
Suomalainen oppisopimusmalli takaa kaikille ammatillisille tutkinnoille jatko-opintokelpoisuuden
ja tätä uudessa hallitusohjelmassa 2015 on tarkoitus jatkaa. Suomalainen malli tavoittelee
vahvaa työelämäsuuntautunutta tapaa saavuttaa tutkinnon edellyttämä osaaminen,
enimmäkseen töitä tehden. Suomalainen oppisopimusmalli on syntynyt vahvan infrastruktuurin
maahan, kun taas esimerkiksi koulutusvientimarkkinalla usein viitattu saksalainen malli perustuu
maahan, jossa turva työttömyyden ja pätkätöiden suhteen on lähes olematon. (Seitamaa.)
Oleellista koulutusvientiä ajatellen on, miten oppisopimusjärjestelmämme antia voitaisiin
paketoida liiketoiminnaksi kussakin maassa, infrastruktuuriin ja työmarkkinaan perustuen.
Opiskelija-asiakkaan etu on olla valtakunnallisesti tunnustetun tutkinnon kanssa työmarkkinoilla
työtä etsimässä. Onko se myös työnantajan etu vai ovatko alueelliset työmarkinaerot niin
suuret, että kokemuksemme oppisopimuksesta ovat koulutusliiketoimintaan tuotteistettavissa,
mutta järjestelmämme edut eivät?

Yrittäjän oppisopimus
Yrittäjänä voi suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon ja yrittäjän erikoisammattitutkinnon
lisäksi muitakin ammatillisia tutkintoja
työskentelemällä omassa yrityksessä.
Opiskelu on yrittäjälle tehokas tapa viedä eteenpäin kehittämishankkeita ja
muutosprosesseja oman yrityksen toiminnassa. Yrittäjän oppisopimus perustuu
koulutuksen järjestäjän (oppisopimustoimiston) ja yrittäjän väliseen sopimukseen.
Oppisopimuksen solmiminen edellyttää, että yrittäjä toimii kokopäiväisesti (min. 25
h/vko) omassa yrityksessään.
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Oppisopimuskoulutus on prosessi, jossa yrittäjä kehittää omaa yritystään, kehittyy
yrittäjänä ja siirtäät oppimaansa käytäntöön sparraavan mentorin tukemana.
Koulutus muodostuu työssä oppimisesta - oman yritystoiminnan kehittämisestä sekä tietopuolisista koulutuspäivistä, joita on noin kerran kuukaudessa. Yrittäjää
ohjaa ja tukee koulutuksen aikana toinen yrittäjä – mentori. Mentorin voi löytää itse
omista verkostoista.
Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen
koulutussopimukseen. Yrittäjän oppisopimuksessa sovelletaan samoja tavoitteita ja
säännöksiä ja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Yrittäjä voi
suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja muuta lisäkoulutusta.
Yrittäjän kouluttautuessa oppisopimuksella oppimisympäristönä on oma yritys.
Työpaikkakouluttajana toimii usein toinen yrittäjä tai joku muu alan ammattilainen.
Koulutuskorvausta ei voida maksaa yrittäjän omalle yritykselle vaan ohjausraha
maksetaan kouluttavalle yritykselle. Opintososiaaliset etuudet koskevat myös
yrittäjää, jos teoriakoulutuspäivistä tulee tulonmenetystä. Oppisopimuskoulutus on
yrittäjälle hyvä tapa kehittää yritystä ja omaa osaamista käytännönläheisesti omaan
työhön nivoutuen. (Yrittäjän oppisopimus.)

Tuettu oppisopimus
Oppisopimusopiskelija tarvitsee aina tukea ja ohjausta selvitäkseen työn ja
opiskelun yhdistelmästä. Tuetun oppisopimuksen mallissa kiinnitetään erityistä
huomiota opiskelijan tuen tarpeeseen niin yksilönä kuin työyhteisön jäsenenä. Myös
työyhteisö tarvitsee ohjausta ja tukea silloin, kun oppisopimusopiskelijalla on joitain
erityisiä piirteitä oppimisessaan ja työn hallinnassaan.
Tuetun oppisopimuksen malleja on esitelty Tuetun oppisopimuksen käsikirjassa
http://www.tuettuoppisopimus.fi/media/materiaalipankki/kasikirja.pdf. Mallit sopivat
kaikille ammatillisen erityisopetuksen ryhmille, osatyökykyisille aikuisille, vangeille
sekä pitkään työmarkkinoilta poissa olleille. Olennaista tuessa on, että se
järjestetään verkostoyhteistyönä, mukaan otetaan niin opiskelija kuin työyhteisökin
ja että apuna voidaan käyttää työhönvalmentajaa.

3.6 Yrittäjyysosaaminen ammatillisessa koulutuksessa
Yrittäjyyttä voidaan opettaa kaikissa ammatillisissa opinnoissa. Yrittäjyyttä on perustutkinnoissa
mahdollista opiskella myös kaksi erillistä tutkinnon osaa Yritystoiminnan suunnittelu ja
Yrityksessä toimiminen. Yrittäjyysopintojen opiskelu on yleisesti Suomessa hyvä esimerkki
tekemällä oppimisesta, puhutaan sitten Nuori Yrittäjyys -konsepteista, oikeista POP UP
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yrityksistä tai esim. harjoitusyrityksistä. Yrittäjyysopintoja ollaan myös integroitu moneen
muuhun tutkinnon osaan, jolloin muita tutkinnon osia opiskellaan yrittäjänäkökulmasta.
Yrittäjyysosaamisen viemisessä on monta mahdollisuutta ja vahvuutta. Esimerkiksi 1)
Taloudellinen hyöty: ulkomailla opiskelevalle yrittäjyyden opiskelu voidaan toteuttaa hyvin
käytännönläheisesti ja jo opiskeluaikana opiskelija voi ansaita työskentelemällä omassa
yrityksessään. 2) Kestävä talous: uusien yritysten myötä paikallinen elinkeino saa virtaa ja rahat
jäävät paikalliselle tasolle, eivätkä ne virtaa ulkomaille.
Koulutusviennin näkökulmasta yrittäjyysosaamisen vienti voisi olla melko helposti myytävä
konsepti.

Nuori Yrittäjyys
Nuori Yrittäjyys ry (NY) edistää aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa
vahvistamalla nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa. NY
pyrkii tavoitteisiinsa tarjoamalla yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia ohjelmia 7–
25-vuotiaille nuorille. Ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta.
Ohjelmat muodostavat NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -kokonaisuuden, joka tarjoaa
yhteistyömahdollisuuksia alaluokilta korkea-asteelle. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku
on kehitetty yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.NY Yrittäjyyskasvatuksen polku
tarjoaa käytännönläheisiä yhteistyömuotoja esiopetuksesta korkea-asteelle learning
by doing -periaatteella. NY-ohjelmat ovat tarkoitettu koulujen, oppilaitosten ja
yliopistojen käyttöön osaksi opetusta.
Eri ikäluokille kohdistetut ohjelmat haastavat oppimaan oman toiminnan kautta
● tiimityöskentelyä
● ongelmanratkaisua
● omien ideoiden kokeilua ja
● vastuunottoa omasta työstä.
Ohjelmat antavat tietoa yrittäjyydestä sekä kannustavat aktiiviseen ja omaaloitteiseen työotteeseen läpi elämän.
Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa kaikkiin ohjelmiin valmiin opintomateriaalin sekä tukea
materiaalin käyttöönotossa. Ohjelmat ovat maksuttomia lukuunottamatta NY Vuosi
Yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmia. Myös opettajien ohjelma koulutus on
maksutonta. NY kannustaa kouluja avaamaan ovensa ympäröivään yhteiskuntaan.
NY-ohjelmiin sisään kirjoitetut liike-elämän vapaaehtoisten roolit helpottavat
yhteistyön rakentamista koulujen ja yritysten välille. NY:n rahoitus muodostuu
pääosin säätiöiden ja yritysten tuesta. (Nuori yrittäjyys.)
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Pedagoginen Osuuskunta
Hope
OSK
-hankkeessa
(1.5.2013–31.12.2014)
kehitettiin
osuuskuntia
pedagogisiksi oppimisympäristöiksi: Osuuskunta on oppimisympäristö, jossa
voidaan oppia yhtä aikaa sekä ammattia että yrittäjyyttä. Se on yritys, jossa
opiskelija tekee töitä todellisille asiakkaille rahaa vastaan.
Osuuskunnassa työskennellessään opiskelija saa aitoa kokemusta työelämästä, kun
yrittäjyyden oppiminen tapahtuu työelämässä, nuorten pääsy kiinni töihin nopeutuu.
Tästä syntyvät tulokset. Pedagogisen ajattelun muutos ja osuuskunnat haastavat
tehokkaasti oppilaitoskulttuurin ja vanhat rakenteet. Tiimioppimisen menetelmiä yhä
laajemmin eri tutkinnon osiin. (HOPE)

TOY-malli - Työssäoppiminen yrittäjänä
TOY-mallissa ammatilliseen oppimiseen kuuluvat työssäoppimisjaksot suoritetaan
osuuskunnassa omaa yrittäjyyttä kehittäen. TOY-mallissa yrittäjyyttä opitaan
tekemällä, olemalla yrittäjä työssäoppimisjakson ajan. Oikean maailman asiakkailta
oppii työelämässä ja yrittäjänä kohdattavia oikeita asioita. Oppimisen tukena on
opiskelijoista muodostuva TOY-tiimi, TOY-valmentaja sekä työssäoppimista ohjaava
opettaja.
TOY-jakso mahdollistaa yrittäjyyden kokeilemisen ja omien tuotteiden ja palveluiden
kehittämisen jo opiskeluaikana. TOY-jakson aikana voi miettiä, mitä osaa, mitä
haluaa tehdä ja mikä tuo rahaa, Samalla voi tunnustella markkina- ja
kilpailutilannetta sekä harjoitella hinnoittelua. Sosiaaliset taidot, osaamisen
markkinointi ja verkostoituminen ovat mahdollisia. Usein sekä rohkeus että realismi
kasvavat. Opiskelija voi kasvattaa ja kokeilla siipiään yrittäjänä.
Yrittäjyyttä ei ole mielekästä opiskella yksin luokkahuoneessa, vaan sitä opitaan
prosessien kautta. Parhaimmillaan uudet menetelmät poistavat teennäisen
oppiainejaon yrittäjyyden ja ammatillisen oppimisen väliltä. TOYn idea on tarjota
opiskelijoille mahdollisuus kehittää omaa yritysideaansa ja toteuttaa yrittäjyyttä
opiskeluun kuuluvan työssäoppimisjakson aikana. (TOY- työssäoppiminen yrittäjän esite.)
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3.7 Työelämäyhteistyö
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta säädetyn lain (L631/1998) mukaan tarkoituksena on
ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia
itsenäisen ammatin harjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä ja tukea elinikäistä
oppimista. Laissa säädetään myös yhteyksistä työelämään (3§): ”Tutkinnoissa ja koulutuksessa
tulee ottaa erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Näyttötutkintoja tulee suunnitella ja järjestää
yhteistyössä elinkeinoelämän ja muun työelämän kanssa. Näyttötutkinnot ovat työelämän
tutkintoja. (Malin & Rikkinen.)
Koulutuksen työelämälähtöisyys on ammatillisen koulutustoiminnan ydinperiaate. Työelämä
(työnantaja- ja työntekijätahot), opiskelijat, koulutuksen ostajat, neuvottelukunnat, muut
oppilaitokset ja opetusviranomaiset ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit näyttötutkinto- ja
koulutuspalveluiden suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Työnantajaja työntekijäkumppaneiden kanssa toteutetaan opintoihin kuuluvat työssäoppimisjaksot ja
tutkintotilaisuudet. Yhteistyössä tehdään myös opetussuunnitelmatyötä, jolloin työelämässä
tarvittava osaaminen saadaan huomioitua hyvin opetussuunnitelmissa. Tutkinnon ja
koulutuksen kehittämisen tukena voi toimia alakohtainen neuvottelukunta tai ohjausryhmä.
Toimivat kumppanuussuhteet ovat edellytys korkeatasoiselle ammatilliselle koulutukselle.
Työelämäyhteistyöllä opiskelijat pääsevät työelämään osana opintojaan ja yritykset sekä
yhteisöt saavat kokemuksia tulevista työntekijöistään.
Yhteistyömuotoja ovat muun muassa:
● Yhteydenpito työpaikkaohjaajaan
● Työpaikkaohjaajakoulutus
● Henkilökohtaistamiskäynnit työpaikoilla
● Ammattiosaamisen näytöt työelämässä toteutettuina.

Opettajien ohjatut työelämäjaksot
Ammatillisen
koulutuksen
opettajalla
on
monialainen
tehtäväkenttä.
Työelämäkumppaneiden kanssa myös suunnitellaan koulutusyhteistyötä ja
ideoidaan työelämää kehittäviä hankkeita, joita toteuttavat ammatilliset opettajat
osana normaalia työtään. Opettajat ovat myös mukana kehittämässä suomalaista
koulutusjärjestelmää erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten hankkeiden kautta ja
osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja eri alojen tutkintotoimikuntiin. Opettajat tekevät
myös alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä muiden oppilaitosten opettajien
kanssa. Oppilaitoskumppaneiden ja tutkintoihin liittyvien verkostojen kanssa mm.
ennakoidaan opetustarjontaa, kehitetään koulutus- ja näyttötutkintotoimintaa sekä
jaetaan hyviä käytäntöjä ja järjestetään yhteisiä tapahtumia ja seminaareja.
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Työelämäjaksot yrityksissä ja yhteisöissä tukevat opettajan kehittymistä työssään.
Opettajien työelämäjakson tavoitteina on kehittää opettajan laaja-alaista
ammattitaitoa
ja
osaamista,
lisätä
yhteistyöverkostoja
ja
parantaa
työelämätuntemusta, kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä kehittää oman
ja työpaikan työyhteisöä. Jakson aikana opettaja työskentelee yhteistyöyrityksessa
omien tavoitteidensa ja suunnitelmansa mukaisesti yrityksestä nimetyn henkilön
ohjauksessa. Työelämäjakson aikana opettajan työelämätietous lisääntyy, jolloin
hän voi huomioida entistä paremmin työelämän tarpeet omassa opetuksessaan.
(Työelämäjakso.)
Suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa opettajat toimivat tukena, kun
arvioidaan, mitä asioita opiskelijan erityisesti tulisi oppia ja mitä hän jo hallitsee ja
osaa. Opiskelijaa tuetaan oppimaan niitä asioita, joita työelämässä ja ammatissa
tarvitaan. Perinteisestä opettamisesta on siirrytty entistä enemmän oppimisen
ohjaamiseen. Opettajat ovat ennakoivia ja hyvin verkostoituneita oppimisen
suunnittelijoita, mahdollistajia ja ohjaajia. Opettajat toimivat yhteistyössä oppijoiden,
työelämän ja muiden kumppanien sekä sidosryhmien kanssa ja he tunnistavat ja
ottavat huomioon eri osapuolten tarpeet koulutuksessa. Opettajilla on hyvät
valmiudet kohdata erilaisia oppijoita.
Ammatillisten opettajien työelämäjaksojen mallintaminen on yksi aihio, josta
koulutuksen järjestävät yli asteiden (ammattikorkea ja ammatillinen) voisivat
muotoilla palveluliiketoimintaa ryhmämuotoisiksi jaksoiksi joko kotimaassa tai
Suomessa (pedagoginen täydennyskoulutus + ohjattu jakso työelämässä). Samoin
sektorikohtaiset ohjatut työelämäjaksot Suomessa olisivat potentiaalinen
liiketoimintakenttä. Myöskin osana muuta palveluliiketoimintaa ammatillisten
kouluttajien työelämäjaksot toimisivat hyvin.

Työpaikkaohjaajakoulutus
Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa
on vakiintunut käsite työpaikkaohjaaja ja vastaavasti oppisopimuskoulutuksessa
työpaikkakouluttaja. Kummastakin voidaan käyttää käsitettä työpaikkaohjaaja ja
koulutus soveltuu sekä työpaikkaohjaajien että oppisopimuskoulutuksen
työpaikkakouluttajien kouluttamiseen.
Koulutettu työpaikkaohjaaja edistää opiskelijan ohjauksen laatua ja määrää
työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksien
ja ammattitaidon kehittymistä. Työpaikkaohjaajakoulutus edistää työelämässä
toimivien valmiuksia toimia ohjaajina ja kehittää työtään. (Työpaikkaohjaajien
koulutus.)
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Työpaikkaohjaajien koulutus on pitkälti osallistujien henkilökohtaisten tarpeiden
mukaan rakennettu koulutuskokonaisuus, jonka käytyään ohjaaja osaa suunnitella,
ohjata ja arvioida oppimista työpaikalla. Kunkin työpaikkaohjaajan tuleva
asiakaskohderyhmä määrittelee tarvittavan osaamisen ja se voidaan hankkia myös
osissa. Työpaikkaohjaajien koulutusta voivat hankkia niin yritykset, opetushallinto
kuin koulutuksen ja tutkintojen järjestäjät.
Työpaikkaohjaajien koulutus on joustavuudessaan hyvä palvelutuoteaihio
koulutusvientiin. Kun oppiminen tapahtuu työpaikalla, sen ohjaaminen on
ajankohtainen asia. Ammatillisen koulutuksen vientimarkkinoilla oppilaitoskumppanit
lähes
poikkeuksetta
hakevat
työelämälähtöistä
ammatillista
koulutusta.
Duaalijärjestelmää ja työelämäyhteistyön erilaisia malleja peräänkuulutetaan.
Työpaikkakouluttajien koulutus on myös muotoiltavissa kouluttajakoulutuksesi,
toisien sanoen siitä voidaan muotoilla ammatillisten opettajien täydennyskoulutusta
ja se voi myös olla vahvasti sektorikohtaista asiakasvolyymien kasvaessa.

Teollisten alojen mentorointi
Niin sanottu Industrial Mentoring -ohjelma on täydennyskoulutusohjelma, joka on
suunniteltu ammatillisille kouluttajille, jotka kouluttavat työelämään teollisuuden eri
alojen asiantuntijoita. Kyseessä on siis kouluttajakoulutus, jossa kehitetään
osallistujien taitoja arvioida työelämässä saavutettua osaamista ja alan
työprosesseja pedagogisesta näkökulmasta; miten ohjata työntekijöitä ja alan
opiskelijoita tehokkaammin, sekä miten luoda uusia ohjauksen metodeja ja sitoa
siten osaamiseen käytetyt resurssit organisaation tuottavuuteen: sen
tuloksellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen.
Koulutusohjelma kehittää ammatillisia kouluttajia ohjaamaan ja valmentamaan
heidän teollisia asiakkaitaan optimaalisemmin. Koulutuksen käytyään osallistujat
osaavat paremmin tukea asiakkaitaan johtamaan osaamista ja sen kehittymistä
työssä. Kehittynyt osaamisen johtaminen tuo säästöjä, pienentää työnkiertoa ja
optimoi osaamisen kullakin tuotannon sektorilla.
Ohjelmassa käsitellään ammatillisen kouluttajan roolia työelämän mentorina.
Koulutukseen kuuluvat oleellisina osina jaksot ja vierailut työpaikoilla, metodiikan
kehittäminen,
työn
seuraaminen
ja
etätehtävät
asiakkaan
luona.
Työpaikkaohjaamisen ja työnopastamisen käytäntöjä harjoitellaan tehtävien
muodossa. Osallistujat lisäksi kehittävät oppilaitokseensa soveltuvia vastaavia
koulutuspalveluaihioita.
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Koulutuspalvelut yrityksille ja yritysten kanssa
Koulutuspalvelut yrityksille ovat ammatillisen koulutuksen perustyötä. Ammatillinen
koulutus tuottaa parhaimmillaan työelämään juuri tarvittavan määrän
täsmäosaamista ja samalla varmistaa, että osaaminen on tunnistettua ja
tunnustettua. Yrityskohtaiset ohjelmat kattavat erilaisia asiantuntijapalveluita:
henkilöstöjohtamista, rekrytointiosaamista, työnopastamista, muutostilanteiden
hallintaa, työyhteisötaitoja, työhyvinvointia ja sektorikohtaista täydennyskoulutusta.
Kansainvälisessä kumppanuudessa suomalaiseen asiakkaaseen ulkomailla
korostuu kontekstin tuntemus, joka on usein hyvin ohutta ylläolevissa teemoissa.
Suomalaisisa yrityksissä on hyvin vähän suomalaisia johtajia tai asiantuntijoita ja
loput työntekijät paikallisia tai kansainvälisiä. Henkilöstön vaihtuvuus on korkeaa ja
siksi osaamiseen kehittäminen hyvin haastavaa. Tällä liiketoiminta-alueella täytyy
olla hyvin erikoistunut palveluissaan pärjätäkseen ja tuottaakseen lisäarvoa
asiakkaalle ja kumppanille.

Yritykset koulutuskumppaneina
Yritysten kanssa voidaan solmia erilaisia yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia.
Sopimuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osapuolten kumppanuutta siten,
että yhteistoiminta tukee molempien osapuolten kilpailukyvyn kasvattamista,
strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista ja
hyvinvointia. Yhteistyötä voi olla esimerkiksi tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan saralla. (Kumppaneina kohti entistä vahvempaa kilpailukykyä.)
Yritysten kanssa voidaan solmia erilaisia yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia.
Sopimuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osapuolten kumppanuutta siten,
että yhteistoiminta tukee molempien osapuolten kilpailukyvyn kasvattamista,
strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista ja
hyvinvointia. Yhteistyötä voi olla esimerkiksi tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan saralla. (Kumppaneina kohti entistä vahvempaa kilpailukykyä.)
Esimerkiinä tästä mainittaakoon miten ammatillisen koulutuksen järjestäjät Espoon
seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat
koulutuskonsortiossa, joka on perustanut Shanghaihin Kiinaan China-Finland Center
of Excellence in Vocational Education’in ja jossa mukana ovat myös monikansalliset
yhtiöt KONE ja Valmet. Keskus kehittää korkealaatuista ammatillista koulutusta
Kiinassa ja tähtää läheiseen yhteistyöhön työnantajien ja yritysten kanssa.
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Yrityskylä
Yrityskylä on kansainvälisesti palkittu suomalainen koulutusinnovaatio, jonka tarina
alkaa vuodesta 2009. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu
yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Yrityskyläoppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa
ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa.
(Yrityskylä.)

3.8 Opetusalan viranomaisyhteistyö
Koulutusviennin asiakaskuntaan kuuluvat myös opetusviranomaiset tilaavina, suunnittelevina ja
allokoivina tahoina. Kunkin valtion politiikassa linjaukset siitä, missä opetusalan
hankintapäätökset tehdään on tärkeä tietää kun tehdään markkinakartoitustyötä ja tunnistetaan
neuvottelevia osapuolia. Markkinan segmentointi ja omien resurssien kohdentaminen on siksi
niin tärkeää, että erilaisista sopimuksista ja konsortioista päästään toteutuksiin.
Valtioiden tasolla opetusministeriöillä on erilaisia rahoitusvälineitä, esimerkiksi yhdistyksiä,
akatemioita ja valtion hankkeita. Maakunnan tasolle viedään päätökset valtion strategioiden
toteutuksista ohjelmina ja verkostohankkeina. Kaupungin tasolla päätetään kehittämiskohteista
ja aikataulutuksista. Näiden eri tasojen ohjelmien ja linjausten kriteereihin on tärkeä päästä
tutustumaan ja niitä myös tulkitsemaan. Erityiset talousalueohjelmat ja kehittämiskohteet
(yleisterminä special economic zones) saavat maakuntien ja kaupunkien tasolla merkittävimmät
rahoitukset ja siten myös varat koulutushankintoihin. Näillä alueilla lisäksi voi saada veroetuja ja
maa-alueita tai rakennuksia edullisesti käyttöönsä nimettyihin tarkoituksiin. Siksi opetusalan
strategiat on sidottu paitsi koulutukseen, niin myös kaupunkirakentamiseen, talous- ja
ympäristöpolitiikkaan kuin elinkeinoelämän kehittämiseen.

Korkean tason opintovierailut
Ministeriöidemme vastaanottamat kansainväliset arvovaltadelegaatiot ja myös itse
tekemät arvovaltavierailut ovat tuottaneet lähinnä perusopetukselle, korkea-asteelle
ja opetusalan yrityksille tähän mennessä hyviä kontakteja koulutusvientiin.
Ammatillisen koulutuksen tulee vahvemmin olla mukana tässä toiminnassa ja
edesauttaa ammatillisen koulutuksemme tuntemusta ja brändiä. Vierailut
asiakasyrityksiin osana ohjelmaa tukevat asiakkaan ymmärryksen kasvua siitä mitä
työelämäyhteistyö suomalaisittain merkitsee.
Ammatillisissa toimijoissa on monta kuntayhtymää, joka helpottaa pääsyä kaupunkin
ja kuntien alaisiin sektorikohtaisiin organisaatioihin. Korkean tason vierailuita
kannattaa aktiivisesti lobata tietyn osaamisalueen ja sektorin ympärille, esimerkiksi
ympäristöalalle, käsi- ja taideteolliseen tuotantoon, yrittäjyyteen ja innivointiin tai
vaikkapa sosiaali- ja terveysalalle. Työelämälähtöinen ammatillinen koulutus tahtoo
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näyttää miten koulutus ja pedagogiikka hoidetaan osana työtä ja nimenomaan
työpaikalla. Tähän kaupungit ja oppilaitokset sekä yritysklusterit voivat tuottaa hyvin
kiinnostavia ohjelmia, jotka kustannetaan lähtökohtaisesti lähtömaan
kehittämisrahoituslähteistä.
Oppilaitostasolla tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen hankittavissa korkean tason
ryhmissä oppilaitosten johto matkustaa arvovaltavieraiden mukana Suomeen
tutustumaan koulutuspalveluihimme ja saa samalla käsitystä siitä miten nähtyä ja
koettua voidaan hyödyntää kotimaan tarpeisiin. Näin myös hierarkisempien maiden
hallinnoissa mahdollisuus hakeutua ulkomaanjaksoille opettajien tasolla aukeaa ja
myynti täydenneyskoulutuksen voidaan käynnistää.

Ammatillisten opettajien täydennyskoulutus
Hyvänä pilottina opetusviranomaisten kanssa työskennellessä ovat ammatillisten
opettajien täydennyskoulutusjaksot Suomessa. Opettajan työnkuvan muuttuessa
työelämäpainotteisemmaksi, tarvitaan myös uuteen opettajuuteen osaamista.
Ammatillinen opetus käy läpi voimakasta murrosta, mikä aiheuttaa kipuilua sekä
opetushenkilöstöön että muihin ammatillisten oppilaitosten työntekijöihin. Hyvänä
vientituotteena on uudenlainen valmentajaopettajuus -valmennus, jossa mm.
ammattipedagogiikka, sosiaalipsykologia, NLP, yrittäjyyspedagogiikka, dialogi
tiimioppimisessa, ryhmädynamiikan hallinta ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot tulevat
näkyviksi tulevaisuuden pedagogiikkana.
Opettajien valmennuksen tavoitteena on kehittää opettajien roolia ohjaajana ja
valmentajana, jossa näkyvät mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, tutkiva oppiminen,
ongelmalähtöinen oppiminen, sulauttava oppiminen, yrittäjämäinen oppiminen,
ilmiöpohjainen oppiminen, jotka mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen
rakentumisen yhteisöllisesti oppimisen areenaksi. Valmennuksessa hyödynnetään
entistä monipuolisemmin uusia teknologisia apuvälineitä kuten esim. tabletteja ja
muita mobiililaitteita.
Valmennuksen kokonaisuudessa ovat mukana myös muu oppilaitoksen henkilöstö,
koska kokonaisvaltaisessa työelämälähtöisessä oppilaitostoiminnassa tulee johdon,
opetushenkilöstön ja hallinnon kulkea samaan suuntaan. Koko oppilaitoksen
henkilökunnan tulee tuntea muuttuva toimintaympäristö sekä uudet pedagogiset
toimintatavat. Tavoitteena on, että myös muu henkilöstö on osaltaan edistämässä
työelämäpainotteisuuden lisääntymistä oppilaitoksessa.
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3.9 Digitaalisuus oppimispalveluissa
Digitaalisuus oppimispalveluissa on yksi keskeisimmistä ammatillisen koulutusviennin
mahdollisuuksista. Se on helppo kietoa osaksi kokonaispalvelupakettia tai sen eri variaatioita
voi myydä erikseen. Digitaalisuus oppimispalveluissa on yksi keskeisimmistä ammatillisen
koulutusviennin mahdollisuuksista. Se on helppo kietoa osaksi kokonaispalvelupakettia tai sen
eri variaatioita voi myydä erikseen.
Suomen koulutusvientistragegia 2013 (Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi) ei vielä
sinällään ottanut vahvasti kantaa digitaalisuuden rooliin koulutusviennissä. Future Learning
Finland kokoaa yhteen lähes parikymmentä opetusteknologiayrityksiä, jotka tarjoavat
mobiiliratkaisuja,
oppimispelejä,
oppimisalustoja
ja
sähköisiä
oppimisympäristöjä.
Hallitusohjelmassa 2015 sen sijaan digitalisaatio näkyy hyvin vahvasti. Mukana ohjelmassa ovat
julkisten palvelujen, liiketoiminnan kasvuympäristön ja oppimisympäristöjen digitalisoiminen.
Digitaalisuuden rooli oppimisessa tulee näin ollen vahvasti kasvamaan. Digitaalisuuden
hyödyntäminen tukee oppimista ja oppimisesta tulee enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta.
Digitaaliset
kommunikointiratkaisut
mahdollistavat
opettajuuden
muutoksen
opetuskeskeisyydestä siihen, että ohjauksen roolia voi lisätä. Opetusteknologiset ratkaisut kuten
esimerkiksi oppimispelit, verkko-oppimisalustat ja erilaiset sovellukset mahdollistavat joustavasti
yksilölliset oppimispolut ja luontevan yksilöllisen ohjauksen.
EU:n aikana hankkeina on kehitetty lukematon määrä oppimisratkaisuja, joiden
kaupallistaminen on jäänyt hyvin vähäiseksi. Lähes toistasataa ammatillista koulutuksen
järjestäjää monentasoisissa hankkeissa tuottaneet laitteita, ohjelmistoja, virtuaalisia
oppimisympäristöjä ja tietokantoja, joissa piilee valtaa määrä kaupallistamisen mahdollisuuksia,
osana omaa tarjontaa tai toisten muodostamia kokonaispalveluita. Kansainvälisen
koulutuspalveluliiketoiminnan asiakkaat tarvitsevat kuumeisesti digitaalisia ratkaisuja, jotka
auttavat ylittämään niin paikalliset etäisyydet kuin pystyvät tuomaan globaalit oppimisympäristöt
opiskelijoidensa ulottuville. Tällöin meidän tulee ratkaista miten kuva & ääni, liveopetus ja
tutustumiskäynnit voidaan ratkaista tuhansien kilometrien päästä.

EdTech -korin vahvistaminen
Tehtävä meille kaikille: Mitkä hankkeissa kehittämämme ja sekä omiin että
asiakkaidemme tarpeisiin tuottamamme ammatillisen koulutuksen digitaaliset
ratkaisut tuomme suomalaisen koulutusviennin kauppakoriin? Tämä on Nokian
kotimaa. Me voimme olla tässä ykkönen.
_________________________
_________________________
_________________________
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4. Päätelmät
Raportti ymmärtääksemme osoittaa, että suomalaisella ammatillisella koulutuksella on todella
paljon osaamista ja tarjottavaa maailmalle. Suomi on pieni maa ja globaalissa mittakaavassa
sen yksittäiset toimijat ovat lilliputteja. Ei siis kannata lähteä koulutusvientiin yksin. Tästä
projektimme toinen työryhmä on koostanut kumppanuusmalleja.
Päättelemme jo nyt, että globaalissa palveluosaamisessamme meillä on toinen tekemisen
kenttä. Suomalainen palvelu on mutkatonta, sydämellistä ja tasa-arvoista, mutta myös karua ja
liiankin suoraan kansainvälisissä ympyröissä. Tehtävää on myös lainsäädännössä. Tutkintoosaaminen on suuri markkinapääoma, mutta niin ovat myös itse tutkinnot. Suomalaiset EDU
Finland -kampukset voivat olla moniasteisia, varsinaisia yhtenäiskouluja päivähoidosta tohtoriin.
Asiakkaan tarpeen mukaan tämäkin ja tietysti myös sektoraalisesti niillä osa-alueilla, jotka
olemme valinneet kärjiksemme.
Asian ja palvelun lisäksi markkina on tunnettava. Koulutusvientimarkkinaa on pilkottu ja
segmentoitu valtionkin toimesta kansalliseen koulutusvientiohjelmaan, mutta silti jokaisen
ammatillisen toisen asteen toimijan tulee tehdä valinnat kohdemarkkinoista omassa
organisaatiossaan. Kaikki ehdotuksemme tulee muokata paikallisiin olosuhteisiin,
lainsäädännön vaateita myöten. Samasta mallista voi olla myös monenlaista toteutusta ja
tulkintaa. Haasteiksi tulee toki pienessä maassamme mistä löytää parhaat osaajat ja
toimivimmat mallit kullekin segmentille. Ehkäpä markkinoimme ja myymme kuitenkin samaan
aikaan kuin rakennamme asiakkaan tarpeisiin perustuvia palveluita. Kilpailu on kovaa ja
odotella ei kannata.
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