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1. Johdanto
Suomen koulutusjärjestelmä ja erityisesti ne keinot, joilla Suomi pärjää osaamisen
kilpajuoksussa, kiinnostavat maailmalla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat
ammatillisen koulutuksen vetovoima, työelämäyhteistyö, opettajien koulutus ja
osaaminen, koulutuksen laadun varmistaminen, tutkintojen osaamisperusteisuus ja
laaja-alaisuus,
näyttötutkintojärjestelmä
ja
ammattiosaamisen
näytöt
sekä
ammattitaitokilpailut osana ammattikoulutuksen kehittämistä.
Skills Finlandin tiedotteeseensa haastatteleman Opetus- ja kulttuuriministeriön
ammatillisen
koulutuksen
osaston
johtaja
Mika
Tammilehdon
mukaan
koulutusyhteistyölle ja suomalaisele koulutusviennille on kysyntää. Hänen mukaansa
varsinkin kehittyvät taloudet ja maat ovat valmiita ostamaan Suomesta ammatillisen
koulutuksen ja ammatillisen opettajankoulutuksen osaamista tai tutkintoon johtavaa
koulutusta. Tammilehto arvioi, että kysyntää on enemmän kuin tarjontaa,
ja ammatillisen koulutuksen viennin vauhdittamiseksi tarvitaan sekä koulutusviennin
esteiden määrätietoista purkamista että tukitoimia, joilla voidaan edistää ammatillisen
koulutuksen järjestäjien yhteistyötä. Hän kuuluttaa koulutusviennin toteuttamiseksi
vahvoja yhteenliittymiä, jotta voidaan toteuttaa riittävän laajoja osaamisen
kehittämiskokonaisuuksia ja tuotteistaa palvelut vientitoiminnan edellyttämällä tavalla.
Tässä markkinakartoitusraportissa tarkastellaan hankkeessa valikoituja potentiaalisia
markkina-alueita ammatillisen koulutuksen viennin näkökulmasta. Luvussa kaksi
esitellään lyhyesti Brasilian, Indonesian, Intian, Kazakstanin, Kiinan, Malesian, SaudiArabian, Vietnamin ja Venäjän ammatillista koulutusta, markkinoita ja niiden tarjoamia
mahdollisuuksia.
Luvussa kolme pohditaan erilaisia markkinoillepääsykanavia. Valtioiden väliset suhteet
ja ministeriöiden tapaamiset tarjoavat potentiaalin myös suomalaisen ammatillisen
koulutuksen markkinoinnille. Koulutuksenjärjestäjien omat verkostot ja Skills Finlandin
kontaktit maailmalla ovat rakentuneet vuosien yhteistyöllä. Hyödyntämällä jo olemassa
olevia kontakteja on markkinoillepääsy helpompaa ja tehokkaampaa. Näitä verkostoja
kuvataan raportissa kartalla, mihin eri tahojen kontaktit on merkitty värikoodein.
Yksi kanava markkinoille on koulutuksen tarjoaminen kohdemaassa toimiville yrityksille,
joilla on tarve henkilöstön kouluttamiseen. Yritysyhteistyötä voi kehittää edelleen myös
esimerkiksi Finpron kanssa. Raportissa esitellään myös erilaisia kansallisia ja
monikansallisia järjestöjä sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia koulutusviennin
edistämiseksi.
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Viimeisessä luvussa esitellään rakennerahastoja ja tarjouspyyntökantoja sekä annetaan
esimerkkejä kahden suuren koulutusvientimaan Iso-Britannian ja Australian
koulutusviennistä.
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2. Keskeiset markkina-alueet
2.1. Brasilia
Brasilia on pinta-alaltaan ja väkiluvultaan maailman viidenneksi suurin ja EteläAmerikan suurin valtio. Asukkaita Brasiliassa on arvioitu olevan 202 033 670. Brasilia
koostuu 25 osavaltiosta ja yli 5500 kunnasta sekä liittopiiristä, missä sijaitsee maan
pääkaupunki Brasilia. Brasiliassa puhutaan portugalia. Noin 60-80 % brasilialaisista on
luku- ja kirjoitustaitoisia. Vuonna 2014 Brasilia sai 43 pistettä CPI-testissä, joka osoittaa
maan korruptioasteen. Brasilia sijoittui maavertailussa sijalle 69/175. (Suomen vastaava
pistemäärä ja sijoitus: 89/3.) Korruptio on ongelmana maassa muun muassa
politiikassa, poliisivoimissa sekä puolustusvoimissa.
Julkista ammatillista koulutusta hallinnoi ja johtaa liittotasavaltion hallitus ja osavaltiot.
Yksityinen sektori voi järjestää koulutusta kaikilla asteilla hallituksen hyväksynnän ja
arvioinnin jälkeen. Ammatillinen koulutus kuuluu opetusministeriölle, joka yhdessä
kansallisen opetusvaltuuston kanssa vastaa kansallisten opetussuunnitelmien
laatimisesta sekä osavaltioiden, liittopiirin ja kuntien teknillisestä ja taloudellisesta tuesta
koulujärjestelmien kehitystyössä. Opetusministeriön alaisuudessa toimivat osavaltioiden
teknisen ja ammatillisen koulutuksen osastot hallinnoivat osavaltioiden kouluverkkoja ja
valvovat yksityisen sektorin koulutuksenjärjestäjiä. Opetusministeriö ja työ- ja
elinkeinoministeriö määrittävät yhdessä ammatillisen koulutuksen linjaukset.
Ammatillinen koulutus kuuluu julkisen rahoituksen piiriin, mutta se saa rahoitusta myös
yksityiseltä puolelta veloittamalla koulutuspalveluistaan.
Ammatillisen koulutuksen jakautuminen julkiseen ja yksityiseen sektoriin:
•
•

•
•

46 % julkisia oppilaitoksia (31 % valtion hallinnoimia ja 15 % osavaltioiden
hallinnoimia).
35 % julkisia oppilaitoksia, joilla lisäksi Brasilian hallituksen lupa kerätä varoja
yksityisiltä tahoilta. Nämä oppilaitokset kuuluvat “System S” -nimiseen
järjestelmään.
19 % yksityisiä oppilaitoksia.
Ulkomaalaisista koulutuksenjärjestäjistä ei ole saatavilla tilastoa. Brasilian
suurlähetystön mukaan pieni osa yksityisistä oppilaitoksista voi periaatteessa olla
ulkomaalaisia.

Brasiliassa ammatillinen koulutus tähtää kansalliseen ja paikalliseen kehitykseen
vastaamalla työelämän vaatimuksiin koulu- ja yritysyhteistyöllä. Ammatillinen koulutus
käsitetään sekä peruskoulutuksena että työvoiman lisä- ja uudelleenkoulutuksena.
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Ammatillisella koulutuksella tähdätään työntekijöiden kilpailukyvykkyyteen ja
tuottavuuteen sekä työntekijöiden koulutustason, teknisen osaamisen ja elintason
parantamiseen. Koulut ja yritykset luovat verkostoja, jotka mahdollistavat opintoihin
kuuluvat harjoittelujaksot sekä yrityksille järjestettävät lisäkoulutukset.
Toisen asteen ammatillista koulutusta kutsutaan nimellä secondary/technical education.
Kolmesta neljään vuotta kestävään koulutukseen hakeudutaan peruskoulun jälkeen
noin 14 vuoden iässä. Toisen asteen ammatillista koulutusta järjestetään palvelu-,
teollisuus- ja maatalousaloilla. Alla on kuvattuna Brasilian koulutusjärjestelmä.

Brasilian hallitus tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä, mikä on edesauttanut
sen vetovoimaisuutta. Vuonna 2011 perustetun PRONATECin (The National Access to
Technical Education and Employment) tavoitteena on ammatillisen ja teknillisen
koulutuksen lisääminen ja tarjonnan mahdollistaminen koko maassa. PRONATECia
voidaan pitää Brasilian suurimpana ammatillisen koulutuksen reformina. Projektissa
tarjotaan stipendejä ja rahoitusta ammatilliseen koulutukseen. Investoinnin suuruudeksi
vuoteen 2014 mennessä oli asetettu 24 biljoonaa R$, millä rahoitetaan 8 miljoonaa
ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa, 5,6 miljoonaa lyhytkurssipaikkaa ja 2.4
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miljoonaa ylempää ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa. Lisäksi projektin aikana
on tavoitteena rakentaa 208 uutta oppilaitosta osavaltioihin, 176 oppilaitosta
liittovaltioon sekä rahoittaa 543 olemassa olevan oppilaitoksen laajennustyöt sekä
tarvikehankinnat.
PRONATEC
rahoittaa
myös
yksityisten
oppilaitosten
koulutustarjontaa.
Toisen asteen koulutuksen kolme päätavoitetta ovat:
• Valmistaa nuoria siirtymään työelämään.
• Antaa oppijoille valmiuksia vastata työelämän muutoksiin kansainvälistyvässä
taloudessa.
• Järjestää toisen asteen koulutusta kahdella tasolla: toisen asteen
peruskoulutusta ja ylempää toisen asteen koulutusta. Ammatillinen koulutus on
integroituna näille tasoille.
Vuonna 2011 Iso-Britanniassa tehdyn selvityksen mukaan Brasiliassa on
koulutusvientimahdollisuuksia useilla eri aloilla. On syytä muistaa, että selvitys on tehty
palvelemaan iso-britannialaisia koulutuksenjärjestäjiä ja se on jo muutaman vuoden
vanha. Se antaa kuitenkin yleiskuvaa Brasilian koulutustarpeista.
•

•
•
•
•

Massiiviset koulutus- ja uudelleenkoulutustarpeet useilla eri sektoreilla:
eritoten telekommunikaatioalan, muotoilualan, terveysalan, öljy- ja kaasualan,
vähittäiskaupan alan ja finanssialan sektoreilla.
Tietotekniikka: Brasiliassa on tarve koulutukseen soveltuville tietokoneohjelmille
ja laitteille.
Etäkoulutus: Brasilian laaja pinta-ala antaa mahdollisuuksia kehittää
etäkoulutusta koulutuskeskittymien ulkopuolisille alueille.
Erityisopetus: Brasilian hallituksella on paineita vastata erityisopetuksen
kasvaviin tarpeisiin.
"Vihreä teknologia": esimerkiksi kestävän kehityksen mukaiset
koulutustarvikkeet kuten kalusteet.

Brasilia on Suomen suurin kauppakumppani Etelä-Amerikassa. Suomen viennistä
suurin osa on eri toimialojen erikoiskoneita ja laitteita. Suomen tuonnista pääosa on
mineraaleja ja rautamalmia sekä elintarvikkeita.
Finprolla on vientikeskus São Paulossa. Sen pääsektoreita ovat metsäteollisuus,
telekommunikaatio, kaivos- ja mineraaliteollisuus, terveydenhoito, elintarviketeknologia
ja ympäristöteknologia. Finpron Rio de Janeirossa sijaitsevan vientikeskuksen
pääsektoreita ovat laiva-, offshore- ja öljynjalostukseen liittyvä teknologia. Suomalaisilla
yrityksillä on kaikkiaan noin 60 tytäryhtiötä Brasiliassa.
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Suomen ja Brasilian suhteissa viime aikoina on noussut vahvasti esille erityisesti
Suomen ja Brasilian välinen tiede-, teknologia- ja tutkimusyhteistyö, joka on hyvällä
pohjalla ja tiivistymässä. Siitä on osoituksena suomalaisten ja brasilialaisten alan
instituutioiden, erityisesti Suomen Akatemian ja Brasilian CNPq:n, vuonna 2006 alkanut
yhteistyö. Suomalaisilla ja brasilialaisilla yliopistoilla on tutkimusyhteistyötä ja
opiskelijavaihtosopimuksia. Opiskelijavaihtoa harjoitetaan niin kahdenvälisesti kuin
monenvälisten vaihto-ohjelmien kautta (ISEP, Erasmus Mundus jne).
Kiinnostus suomalaista peruskoulutusjärjestelmää kohtaan on Brasiliassa valtava.
Vaikka mailla ei olekaan toistaiseksi varsinaista koulutusalan yhteistyötä, tarjoaa se
mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Opetusministeri Krista Kiuru vieraili Brasiliassa
vuonna 2013. Vuoden 2015 WorldSkills-kisat järjestettiin São Paulossa elokuussa.
Kilpailujen jälkeen brasilialainen delegaatio vieraili Suomessa tutustumassa
ammatilliseen koulutukseen.
Suomen Brasilian suurlähettiläs Markku Virrin mukaan suomalaisen koulujärjestelmän
menestys kansainvälisissä mittauksissa on kiinnittänyt brasilialaisten huomion.
Erityisesti opetuksen laatu sekä opettajankoulutus ja opettajan ammatin arvostus
kiinnostavat, ja Suomesta haetaan mallia Brasiliaan. Virri näkee Brasilian ammatillisen
koulutuksen kehityneen viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja sen kehittämistä on
tarkoitus edelleen jatkaa. Maan opetusministeriö on ottanut Suomen yhdeksi
tärkeimmistä kansainvälisistä kumppaneistaan ammatillisen koulutusjärjestelmän
edistämisessä.
Suomen ja Brasilian välillä onkin jo toteutunut useita yhteistyöprojekteja. Esimerkiksi
Hämeen ammattikorkeakoululla (HAMK) on ollut jo pitkään opettajankoulutusprojekteja
Brasiliassa sekä yksi kohderyhmä on ollut ammattitaitokilpailuissa toimivien
tuomareiden kouluttaminen. HAMK olikin mukana WorldSkills-tapahtumassa Skills
Finlandin järjestämällä Suomen messuosastolla yhdessä CIMOn, Opetushallituksen
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Ammatillisen koulutuksen viennistä kiinnostuneet tahot voivat olla yhteydessä
SENAIhin, joka on ainoa suurempi ammatillista koulutusta tarjoava organisaatio:
www.sp.senai.br
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2.2. Indonesia
Indonesian tasavalta eli Indonesia on valtio Kaakkois-Aasiassa. Se koostuu 17 508
saaresta ja on maailman suurin saarivaltio. Suurimmat saaret ovat Sumatra, Jaava ja
Sulawesi. Indonesian väkiluku on yli 234 miljoonaa.
Indonesiassa on pakollinen 9-vuotinen peruskouluaste, ja toisen asteen
koulutusta tarjotaan perusasteen suorittaneille ja kansallisessa kokeessa riittävän
hyvän tuloksen saaneille opiskelijoille. Toisen asteen ammatillinen tai tekninen koulutus
kestää kolme vuotta, ja sen tavoitteena on valmistaa opiskelijoita työelämää varten.
Jotkin toisen asteen ammatilliset koulut tarjoavat myös nelivuotisia Diploma 1 tutkintoon johtavia koulutusohjelmia; tutkinto vastaa Associate degree -tasoista
tutkintoa, ja sille ei ole suoraa suomalaista vastinetta ei ole. Oppisopimuksella
kouluttautuminen on myös mahdollista.
Ammatillista koulutusta tarjotaan sekä tavallisissa että islaminuskoon pohjautuvissa
kouluissa. Sitä järjestää sekä yksityinen että julkinen sektori, ja se sertifioidaan SKKNIstandardin perusteella (National Competency Standard = Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia). Koulutuksen sisällöstä vastaa Indonesian opetusministeriö 80%:sti
ja lopusta vastaavat koulutusta järjestävät laitokset.
Ammattikoulutusta tarjoavia ohjelmia on noin 40. Yleisimmät koulutyypit ovat Sekolah
Teknik Menengah (STM, laaja valikoima eri ohjelmia), Sekolah Menengah Ekonomi
Atas (SMEA, ohjelmia kauppatieteissä), Sekolah Menegah Kesejahteraan Keluarga
(SMKK, ohjelmia kotitaloudessa) ja Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (ohjelmia
maataloudessa). Ohjelman suoritettuaan opiskelijat saavat SMK-tutkinnon, Ijazah
Sekolah Menengah Kejuruan. Opintojen lopuksi tulee lisäksi suorittaa valtakunnallinen
koe, jonka päätteeksi opiskelija saa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional -todistuksen.
Ammattikoulun lukujärjestyksessä ammatillisen koulutuksen osuus on noin 25 %,
ja koulutuksessa on runsaasti yleissivistäviä elementtejä. Mikäli ammatillisen koulun
käynyt opiskelija suoriutuu riittävän hyvin toisen asteen päättävissä kansallisissa
kokeissa, on hänellä mahdollisuus hakea valmistuttuaan johonkin viidestä korkeamman
asteen oppilaitoksesta (akatemia, polytekninen, opisto [Sekolah Tinggi], instituutti ja
yliopisto). Yliopistoa lukuun ottamatta muut mainitut oppilaitokset ovat pääasiallisesti
korkeamman ammatillisen koulutuksen oppilaitoksia, joista voi valmistua Diploma 1 –
Diploma 4 -tasoisella tutkinnolla. Tutkinnot ovat karkeasti verrattavissa numeroaan
vastaavaan määrään opiskeluvuosia kolmannen asteen koulutuksessa, ja Diploma 4 on
verrattavissa kandidaatin tutkintoon.
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Oppilaitoksista polytekniset ja opistot ovat useimmiten luonteeltaan ammatillisia.
Polytekniset oppilaitokset tarjoavat pääosin Diploma 2 ja 3 -tasoisia tutkintoja, ja niiden
lukujärjestys on hyvin käytännönläheinen, mikä tarkoittaa vähintään 45 % käytännössä
oppimista ja simulaatioita. Opistot tarjoavat puolestaan sekä Diploma- että S1–tasoisia
tutkintoja.
Indonesiassa vuonna 2005 säädetyn opettajalain mukaan vuodesta 2015 alkaen kaikilla
opettajilla pitäisi olla joko D4- tai S1-tasoinen tutkinto sekä riittävää näyttöä
pedagogisista, henkilökohtaisista, sosiaalisista ja ammatillisista pätevyyksistä.
Opettajille ja rehtoreille on lisäksi säädetty vaatimustasot, joiden pohjalta opettajien
voidaan todeta omaavan riittävät pätevyydet työhönsä. Tämän myötä myös yliopistoilta
on vaadittu näyttöä, että riittävän tasoisia opettajankoulutusohjelmia on luotu.
Opettajankoulutusohjelmia tarjoavat yliopistojen lisäksi suurin osa instituuteista
(Institut). Instituutit tarjoavat koulutusta yleensä Diploma- ja S1-tasoilla, ja jotkut myös
S2- ja S3-tasoilla. Instituutit voivat olla sekä julkisia että yksityisiä, ja viime vuosina
yksityisten oppilaitosten määrä on kasvanut valtavasti.
Suurimpia ongelmia Indonesian ammatillisessa koulutuksessa on ammattitaitoisten
opettajien
puutteen
lisäksi
vanhentunut
oppimateriaali
ja
ajantasaisten
opetussuunnitelmien puuttuminen. Indonesian opetusministeriö on aloittanut koulutusta
koskevat uudistukset vuonna 2003, ja siitä asti Indonesian koulutusjärjestelmä on
yrittänyt saavuttaa asetetut vaatimukset. Dadan Kurnian Indonesian ammattikoulutusta
käsittelevän väitöskirjan mukaan maan ammattikoulutusta luonnehtiikin tällä hetkellä
uudistusten kokeilu. Kurnian mukaan ammattikoulutuksen kehittämisen tärkeimmät linjat
olisi sen sitominen tiiviimmin taloussektoriin, ja ammattikouluille tulisi antaa valtaa
opetuksen sisällön ja järjestämisen suhteen: koulutuksen järjestämisessä tulisi
huomioida enemmän paikalliset tarpeet ja olosuhteet. Koulutuksen laatu voitaisiin taata
kelpoisuusvaatimusten asettamisella.
Ammattikoulutus koskee myös aikuisopiskelijoita, mutta käytännössä yritykset usein
rekrytoivat ensin nuoria halvalla ja osallistuvat heidän koulutukseensa. Tämä johtaa
siihen, että yrityksen vanhempien työntekijöiden koulutus ei pysy koskaan vaaditulla
tasolla. Lisäksi yritysten järjestäessä koulutuksen työntekijöilleen mottona on usein
“mitä lyhyempi sen parempi”, mikä johtaa luonnollisesti vaatimustason laskuun. Tämä
siitäkin huolimatta, että maassa pidetään yleisesti kouluttautumista suuressa arvossa.
Opetusministeri Kiuru sopi vuonna 2013 Suomen ja Indonesian kahdenvälisen
yhteistyön aloittamisesta koulutuksen, tutkimuksen ja koulutusinnovaatioiden alalla.
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Molemmat maat painottivat opiskelijavaihdon lisäämistä. Indonesian ministerit toivottivat
suomalaisen koulutusosaamisen ja sitä edustavat tahot tervetulleeksi Indonesiaan.
Vuonna 2015 maiden opetusministerit allekirjoittivat koulutusta koskevan
yhteistyöasiakirjan. Asiakirja mahdollistaa koulutusalan yhteistyön syventämisen ja
systemaattisen koulutusviennin hyödyntämisen. Opetusministerit olivat keskustelleet
erityisesti kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, opettajakoulutuksesta, digitalisaation ja
etäopetuksen mahdollisuuksista sekä kouluviihtyvyyden ja opiskelumotivaation
parantamisesta.
Esille oli tuotu kolme prioriteettialuetta Suomen ja Indonesian väliselle yhteistyölle ja
koulutusviennille: opettajakoulutus sekä metsä- ja biotalouden ja terveysalan koulutus.
Indonesialla on maailman kolmanneksi suurimmat trooppiset metsävarat ja maa on
perinteisesti hyödyntänyt suomalaista metsäteknologiaa. Käydyissä keskusteluissa oli
noussut esiin, että tulevaisuudessa suomalaisella metsäosaamisella voidaan auttaa
merkittävällä tavalla yhdistämään metsien talouskäyttöä ja samalla lisäämään suojellun
metsän pinta-alaa.
Turun
yliopiston,
Tampereen
koulutusvientiorganisaatiolla Finland
Indonesian eri yliopistojen kanssa.

yliopiston
Universityllä

ja
on

Itä-Suomen
yliopiston
useita yhteistyöhankkeita

Lähteet
Bundesministerium für Bildung und Forschung: Bildung und Forschung, Berufs- und
Weiterbildung, Indonesien.
http://www.kooperation-international.de/buf/themen/aus-und-weiterbildung.html country30
Das Informationsportal für ausländische Berufsqualifiqationen, Berufsbildungssystem:
Indonesien.
https://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/6163
Dadang Kurnia: Berufsbildung und Wirtschaft in Indonesien. Studien zur
Berufspädagogik, Band 43. Hamburg 2012. http://www.verlagdrkovac.de/978-3-83006332-2.htm
Marktstudie Indonesien für den Export beruflicher Aus- und Weiterbildung. iMOVE beim
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Bonn 2012.
http://www.imove-germany.de/cps/rde/xbcr/imove_projekt_de/d_iMOVEMarktstudie_Indonesien_2013.pdf
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Markkinaselvitys: Ammatillinen koulutus ja opettajankoulutus valituilla kohdemarkkinoilla
(Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam). Hämeen
Ammattikorkeakoulu, 2015. http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/wpcontent/uploads/2015/04/Markkinaselvitys_Omnia.pdf
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 21.8.2013: Opetusministeri Kiuru avasi
neuvottelut virallisesta koulutusyhteistyöstä 245 miljoonan asukkaan Indonesiassa.
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2013/08/Kiuru_avasi_neuvottelut_Jakartassa.html
?lang=fi&extra_locale=fi
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 19.3.2015: Ministeri Kiuru syventämässä
koulutusviennin mahdollisuuksia Indonesiassa.
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/03/Indonesia.html?lang=fi&extra_locale=fi
Suomen Suulähetystö, Jakarta.
http://www.finland.or.id/Public/default.aspx?nodeid=35270&culture=fiFI&contentlan=1&displayall=1
Wikipedia, Indonesia. https://fi.wikipedia.org/wiki/Indonesia

2.3. Intia
Intian on maailman 7. suurin maa. Väkiluku vuonna 2014 oli 1 236 344 631 ja on
arvioitu, että vuoteen 2020 Intian väkiluku ylittää Kiinan. Intiassa on 29 osavaltiota ja
seitsemän muuta niihin rinnastettavaa aluetta. Intiassa on 16 virallista kieltä, joista
hindiä ja englantia käytetään yleisimmin. Hindi on virallinen kieli, mutta englantia
käytetään politiikassa, hallinnon kielenä ja liike-elämässä. Intiassa 74 % aikuisista ja
90,2 % 15-24-vuotiaista nuorista on luku- ja kirjoitustaitoisia.
Korruptio on yksi maan suurimmista haasteista. Intian korruptioindeksi on 38 ja se on
selkeä viesti Intian päättäjille ryhtyä toimenpiteisiin korruption vähentämiseksi.
Suurimmassa osassa Intian osavaltioita noudatetaan 10+2 –mallia, jossa jokainen
oppilas opiskelee vähintään 10 vuotta. Peruskoulun jälkeen on mahdollista suorittaa
kahden vuoden ammatilliset opinnot tai yleissivistävät opinnot. Ammatilliselta linjalta voi
jatkaa teollisen koulutuksen instituuttiin tai ammattikorkeakouluun. Ammatillisen
koulutuksen haasteita Intiassa ovat ammatillisen koulutuksen vähäinen arvostus ja pula
koulutetuista opettajista. Intiassa ei ole mitään erityisiä ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi
ammatillisen koulutuksen järjestelmä on joustamaton eikä hankittuja taitoja ole
mahdollista parantaa tai päivittää.
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Hallitus on tehnyt aloitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi, ja sen tavoite on
kannustaa
ja
helpottaa
kansallisesti
yhdenmukaisen
ja
kansainvälisesti
vertailukelpoisen tutkintojen viitekehyksen (National Qualification Framework)
aikaansaamista.
NQF perustuu kansallisesti hyväksyttyyn ammatilliseen
vaatimustasoon, joka perustuu kussakin työtehtävässä tarvittavaan tietoon, taitoon ja
asenteeseen. Tavoitteena on kehittää avoin ja joustava järjestelmä, joka sallii yksilön
kartuttaa tietojaan ja taitojaan ja päästä erilaisten todistusten ja kokeiden avulla jatkoopintoihin.

Intiassa koulutusta hallinnoivat sekä osavaltiot ja liittovaltio. Osavaltiotasolla koulusta
hallinnoi työministeriö. Osavaltioiden koulutushallinto on vastuussa toisen asteen
koulutuksesta omalla alueellaan. Liittovaltio rahoittaa ammatillista koulutusta ja
osavaltiot kohdentavat rahoituksen omilla alueillaan. Ammatillista koulutusta
oppilaitosten ulkopuolella tarjoavat yksityiset toimijat. Näiden tarjoama koulutus on
lyhytaikaista ja vastaa jonkin tietyn alan koulutustarpeisiin. Viisivuotissuunnitelmassa
2012-2017 on tavoitteena tarjota paremmat mahdollisuudet osallistua toisen asteen
koulutukseen ja kehittää sen laatua vastaamaan työelämän vaatimuksia. Ammatillisille
opettajille järjestetään täydennyskoulutusta.
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15 oppilaitoksesta muodostunut, OPH:n rahoittama, Intia-verkosto aloitti toimintansa
vuonna 2008. Verkosto edistää liikkuvuutta ja kulttuurivaihtoa Suomen ja Intian välillä.
Tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyöverkostojen
toimintaa ja kehittää työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja uusia opetussisältöjä.
Intia-verkoston yhteistyöyritykset ja oppilaitokset sekä suomalaiset Intiassa toimivat
yritykset voivat olla avainasemassa kun koulutusvientiä Intiaan aletaan
toteuttaa. Haasteita ammatillisella koulutuksella on esimerkiksi edellä mainittu
tutkintojen viitekehyksen aikaansaaminen.
Lähteet:
Markkinaselvitys: Ammatillinen koulutus ja opettajankoulutus valituilla kohdemarkkinoilla
(Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam). Hämeen
Ammattikorkeakoulu, 2015. http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/wpcontent/uploads/2015/04/Markkinaselvitys_Omnia.pdf
Plipat, S. 2014. Asia Pacific: Growing Economies, Growing Corruption. Kirjoitus Space
for Transparency blogissa 3.12.2014.
http://blog.transparency.org/2014/12/03/asia-pacific-growing-economies-growingcorruption
Wikipedia –artikkeli, ’Literacy in India’, 2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/Literacy_in_India

2.4. Kazakstan
Kazakstan, virallisesti Kazakstanin tasavalta on Keski-Aasiassa ja sen läntisiltä osiltaan
Itä-Euroopassa sijaitseva valtio. Kazakstan on maailman suurin sisämaavaltio. Sen
rajanaapurit ovat Venäjä, Kiina, Kirgisia, Uzbekistan ja Turkmenistan. Asukkaita noin 18
miljoonaa (2014), joista neljännes on alle 14-vuotiaita.
Kazakstanissa ammatillisen koulutus kuuluu kasvatuksen ja tieteen ministeriöön
(Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, MESRK). Julkiset
ammatilliset oppilaitokset ovat paikallishallintojen alaisia, ja ne määrittelevät
oppilaitosten budjetit samoin kuin opiskelijamäärät. Oppilaitokset ovat vuodesta 2012
olleet valtio-omisteisia kunnallisia liikelaitoksia, joilla on omat tuotto-odotuksensa
budjetissa. Oppilaitokset saavat järjestämislupansa ministeriön erilliseltä komitealta
(Committee of Control) ja koulutuksen täytyy noudattaa valtion tasolla laadittuja
opetussuunnitelmia. Oppilaitokset saavat itsenäisesti palkata opetushenkilöstönsä,
jonka laadullista tasoa on ministeriön mukaan tarvetta kehittää.
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Vuoden 2012 jälkeen maassa on toiminut erillinen kehittämisyhtiö Kasipkor, jolla on
omia oppilaitoksia ja joiden tarkoitus on huolehtia modernista, työelämälähtöisestä
ammatillisesta koulutuksesta. Sillä on erityisasema ja teollisuus määrittelee sen
toimintaa vahvasti.
Ammatillisiin oppilaitoksiin (college) hakeudutaan perusopetuksen tai lukion jälkeen.
Siellä koulutetaan yli 185 koulutusalalla ja 495 tutkinnossa. Vuonna 2011 ammatillisia
oppilaitoksia oli 894, joista 509 julkisia ja 385 yksityisiä. Kaikkiaan yli 600 000
opiskelijaa, joista noin 250 000 yksityisissä oppilaitoksissa, osallistuu opetukseen
vuosittain.
Käytössä on eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF) vastaava
kansallinen malli. Noin 42 % toiselle asteelle menevistä hakeutuu ammatilliseen
koulutukseen ja 58 % lukioon. Yksityisissä oppilaitoksissa peritään lukukausimaksut,
julkisissa ei. Keskeyttämisaste oli vuonna 2008 14,3 %. Ammatillisesta koulutuksesta on
jatko-opintokelpoisuus
korkeakouluihin
testin
jälkeen.
Vuonna
2010
korkeakouluopintoihin lähti yli 20 % tutkinnon suorittaneista.
Ammatillisella koulutuksella on hyvin tärkeä asema Kazakstanin koulutusjärjestelmässä.
Osaavan työvoiman saatavuus on tunnistettu työnantajien taholta tärkeimmäksi
kehityksen esteeksi. Maailmanpankin kyselyn perusteella 14,4 % OECD-maiden
yrityksistä kärsii osaavan työvoiman puutteesta, mutta Kazakstanissa vastaava luku oli
50,5 %. Opetusministeriö on ilmaissut, että koulutuksen ja työvoiman tarpeen välillä on
epäsuhtaa; kaupallisiin opintoihin hakeudutaan liian paljon ja maatalousalan
koulutukseen liian vähän. Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan yliopistokoulutusta
pidetään trendikkäänä - toisin kuin ammattikoulutusta, joka nähdään ennemminkin
vähemmän houkuttelevana sivuraiteena.
Opetusohjelmat tiivistyvät kolmeen pääluokkaan:
1.
2.

3.

Tekniikan ja palveluammattien vaatima perusosaaminen. Työssäoppiminen
kuuluu mukaan ja opiskelija saa perustutkinnon todistuksen.
Keskitason ammattilaisten koulutus. Siihen sisältyy ammatillisen koulutuksen
lisäksi korkeakoulutuksen ensimmäisten vuosien kursseja. Joka vuoden jälkeen
pidetään kokeita, joiden perusteella oppija luokitellaan. Kun koko koulutus on
suoritettu
päättökokeineen,
opiskelija
saa
todistuksen
keskitason
ammattilaisuudesta, jota voitaneen suomalaisessa järjestelmässä verrata
ammattitutkintoon.
Vaativiin ammatteihin suuntaava opetussuunnitelma. Keskittyy korkean
teknologian ammatteihin ja sisältöihin, joihin kuuluu yleissivistävien opintojen
lisäksi syventäviä ammatillisia opintoja sekä työssäoppimista.
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Näistä kaksi ensimmäistä ovat yleisimpiä ja kestävät kaksi tai kolme vuotta.

Lähde: OECD (2014)

Ammatillisen koulutuksen laatuvaatimukset ovat samat kuin yleisesti koulutuksessa.
Oppilaitokset tarkastetaan viiden vuoden välein ministeriön toimesta. Tärkein
laatukriteeri on koulutuksen jälkeinen työllistyminen, joka oli vuonna 2011 60,3 %
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valmistuneista. Siitä jäävästä 39,7 % osuudesta 20,4 % jatkoi korkeakoulutukseen, 1,6
% jatkoi ammatillisessa koulutuksessa, 3,4 % meni asepalvelukseen ja 0,9 % lähti
ulkomaille.
Ulkoisten arvioijien arvioita Kazakstanin ammatillisesta koulutuksesta:
• koulutuksen kysynnän ja tarjonnan balansointi on tarpeen
• opetussuunnitelmat, -metodit ja –teknologiat ovat vanhanaikaisia
• ammatillista koulutusta ei arvosteta riittävästi ja sen vaikuttavuus on huono
• koulutuksen tarjonta on alueellisesti epätasaista työelämän tarpeita ajatellen
• nuoria ohjataan yliopistoon, vaikka elinkeinoelämä tarvitsisi käytännön osaajia
• eri koulutustasojen välinen yhteistyö on vähäistä
• opettajat ovat matalapalkkaisia
• koulutuksen rahoitus/opiskelija on pienempi ammatillisella puolella kuin lukiossa.
Finpro näkee koulutusviennissä mahdollisuuksia monissa koulutuksen kehittämisen
ratkaisuissa, etenkin koulutuksen laatukysymyksissä ja e-oppimisen ratkaisuissa.
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen edustajia oli mukana 4. - 7.10.2015 toteutetulla
Kazakstanin Astanaan suuntautuneella vienninedistämismatkalla. Matkan vetäjänä toimi
ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka ja sen organisoi Team Finland. Suomalaiset
ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat jo muutaman vuoden ajan tehneet
koulutusyhteistyötä Kazakstanin kanssa mm. kouluttamalla sairaanhoitajia ja
järjestämällä ammatillista opettajankoulutusta. Matkalla käytyjen keskustelujen
perusteella Kazakstanissa on edelleen markkinoita ammatilliselle koulutukselle.
Suomea pidetään Kazakstanissa koulutuksen mallimaana ja kiinnostus suomalaista
koulutusosaamista kohtaan on suuri.
Lähteet:
European Training Foundation (2013). Torino Process 2012 Kazakhstan
http://www.finpro.fi/web/eng/market-opportunity/education-sector-in-russia-andkazakhstan
Jörg Wild: Übergang Schule - Beruf in Kasachstan – Eindrücke vom kasachischen
Bildungssystem. IJAB, Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e.V. 3.12.2013. https://www.ijab.de/aktuell/themenfilter/uebergaenge-inarbeit/a/show/uebergang-schule-beruf-in-kasachstan-eindruecke-vom-kasachischenbildungssystem/
Makhammat Kenzhegaliyeva: Berufliche Bildung in Kasachstan im Kontext der
wirtschaftlichen Entwicklung. BIPP, BWB 5/2010.
http://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/
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OECD (2014). Reviews of National Policies for Education: Secondary Education in
Kazakhstan.
UNESCO (2011). World Data on Education, Kazakhstan
Wikipedia (2015). Kazakhstan, https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan#Education

2.5. Kiina
Kiinan asukasluku on 1,39 miljardia, mikä on noin 22 % koko maailman väestöstä.
Maan virallinen kieli on putonghua, eli ns. mandariinikiina, joka perustuu Pekingin
alueen murteeseen. Lisäksi puhutaan mm. kantonin kiinaa sekä eri murteita ja etnisiä
kieliä. Etnisistä ryhmistä suurin on Han-kiinalaiset (91,9 %). Mandariinikiina on
opetuskieli kaikissa Kiinan oppilaitoksissa, joten kaikki koulutetut kiinalaiset osaavat sitä
ainakin vieraana kielenä. Kiinalaisten lukutaito on varsin korkea: 99 % yli 15-vuotiaista
on luku- ja kirjoitustaitoisia.
Korruptioindeksi määrittää korruptiota maan julkisella sektorilla. Korruptiota arvioidaan
asteikolla 0–100 (0 on vahvasti korruptoitunut, 100 on vähiten korruptoitunut). Kiinan
sijoitus on hallituksen ponnisteluista huolimatta ansiosta laskenut sijalta 40 sijalle 36
vuonna 2014.
Ammatillinen peruskoulutus perustuu ala- tai yläasteen oppimäärään. Koulutusta on
kolmella eri koulutusasteella. Alin peruskoulutuksen taso (Vocational Junior Middle
School) kuuluu perusopetuksen piiriin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen lisäksi
on myös ammatillista korkeakoulutusta. Yhdeksän vuotta kestävän peruskoulutuksen
lisäksi tarjotaan ammatillista korkeakoulutusta 3-4 vuotta kestävinä kursseina.
Ammatillista toisen asteen koulutusta annetaan ammatillisissa oppilaitoksissa,
erikoisoppilaitoksissa ja ammattitaitoisten työntekijöiden oppilaitoksissa. Korkeinta
ammatillista koulutusta toisella asteella antavat erikoisoppilaitokset, joissa annetaan
opetusta esimerkiksi tekniikan ja talouden, maatalouden ja metsänhoidon, terveyden- ja
sairaanhoidon sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aloilla.
Kiinassa on vuonna 1993 määritelty ammatillisen koulutuksen tutkintojen laatu ja
vaativuustaso eli tukintojen viitekehys (Vocational Qualification Certificate System),
jossa tutkinnot jaetaan viiteen kansalliseen tasoon (National Vocational Qualfication
Framework):
• Taso 5: Perustyöntekijän tutkintotodistus (NQF 5 )
• Taso 4: Keskitason työntekijän tutkintotodistus (NQF 4)
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•
•
•

Taso 3: Edistyneen työntekijän tutkintotodistus (NQF 3)
Taso 2: Teknikon tutkintotodistus (NQF 2)
Taso 1: Vanhemman teknikon tutkintotodistus (NQF 1).

Tietyn tason todistus osoittaa, että henkilöllä on kyseiseen tehtävän vaatima osaaminen
ja taidot ja todistus oikeuttaa henkilön perustamaan yrityksen Kiinassa.
Ammatillista koulutusta Kiinassa hallinnoivat opetusministeriö ja työ- ja
sosiaaliministeriö. Valtion koulut ovat valtion rahoittamia, yksityiset oppilaitokset
vastaavat omasta rahoituksestaan. Ammatillisen koulutuksen haasteita ovat sen
vastaaminen työelämän tarpeisiin, ja yritykset eivät tarjoa riittävästi harjoittelupaikkoja
opiskelijoille. Ongelmana on myös riittämätön rahoitus. Valtion oppilaitosten rahoitus
riippuu alueellisesta sijainnista ja köyhemmillä alueilla resurssit ovat riittämättömät.
Tilanteen parantamiseksi valtio on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tarkoitus on luoda
lisää työpaikkoja sekä tarjoamalla koulutusapurahoja työttömille erityisesti maaseudulla.
Kiinassa on virallisesti määritelty opettajan pätevyysvaatimukset. Laissa on määritelty
vaatimukset eri opettajille, kokeet pätevyyden saamiseksi, opettajan pätevyyden
vahvistaminen ja opettajan oikeudelliset velvollisuudet.
Opettajankoulutus tapahtuu oppilaitoksissa, joissa opettajat työskentelevät. Eri hallinnon
tahot vastaavat opettajankoulutuksesta. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleviä
opettajia vaaditaan osallistumaan työelämään oppilaitoksen ulkopuolella joko yksi
kuukausi vuosittain tai kaksi kuukautta kahden vuoden välein. Monet osa-aikaiset
opettajat ovat samalla työssä oppilaitoksen ulkopuolella.
Kiinan varapääministeri Liu Yandong ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni
Grahn-Laasonen allekirjoittivat 12.6.2015 laajan yhteistyösopimuksen. Sopimus edistää
opetusta, koulutusta, oppimisympäristöjen tutkimusta ja kehittämistä sekä
koulutusvientiin ja koulutusteknologioiden kehittämiseen liittyviä kaupallisia toimia.
Asiakirjaan sisältyvä kiinalais-suomalainen Learning Garden -hanke kattaa koulutuksen
kaikki tasot varhaiskasvatuksesta ammatillisen koulutukseen ja korkeakoulutukseen.
Lisäksi sopimuksen piirissä ovat hallintoa tukevat toimet, tutkimus sekä kaupallinen
toiminta, esimerkiksi opettajankoulutus ja oppimispelit.
Yritysjuristi, Hongkongissa sijaitsevan Fintrade-Mercer -konsulttiyrityksen perustaja ja
hallituksen puheenjohtaja Jari Vepsäläinen opastaa työkseen länsimaisia yrityksiä
toimimaan Kiinassa. Hänen liiketoimistaan on julkaistu toimittaja Björn Ådahlin
kirjoittama kirja Vääntöä Kiinassa. Kirjassa Kiinassa toimivat yritykset kertovat millaista
on toimia valtavilla ja vaikeilla markkinoilla. Vepsäläinen kertoi miten Kiinassa voi
pärjätä.
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1) Tuotteen pitää erottua. Tuotteen pitää olla jotakin mitä kiinalaiset haluavat, jokin
niche-tuote. Suomalainen asenne, että tuote myy itsensä, ei toimi Kiinassa.
Asiakassuhteiden hoitaminen on erittäin tärkeää ja suomalaisen tuote on aina
muokattava Kiinan markkinoille, se ei ikinä kelpaa sellaisenaan.
2) Suomi-brändiä ei ole. Kiinassa ei ole puhtaalle luonnolle perustuvaa Suomibrändiä. Esimerkiksi elintarvikkeet myyvät paremmin, jos korostetaan, että ne
ovat luomua. Toisaalta kiinalaiset eivät luota omiin tuotteisiinsa. Tästä syystä
ulkomaisuutta kannattaa korostaa.
3) Puolue on ystäväsi. Kiinassa tulee sitä vähemmän hankaluuksia mitä paremmin
tuntee päättäjät, erityisesti paikallisen puoluejohtajan. Kiinassa yrityksillä ja
viranomaisilla
on
sama
päämäärä:
kehittää
Kiinaa.
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun
kanssa avasi ensimmäisen Learning Garden paikalliskeskus -toteutuksen, Sino-Finnish
Centre for Developing Learning Innovations -keskuksen Guangzhoussa 27.10.2015.
Kiinalais-suomalainen oppimisinnovaatiokeskus edistää Suomen ja Kiinan solmiman
Learning Garden -raamisopimuksen sisäistä yhteistyötä, ammatillisen korkea- sekä
toisen asteen koulutuksen palvelutarjontaa ja oppimisinnovaatioiden kehittämistä.
Omnia, JAO, Haaga-Helia ja Educluster ovat avanneet yhteisen ammatillisen
koulutuksen kehittämiskeskuksen China-Finland Center of Excellence in Vocational
Educationin Shanghaihin. Keskus tekee yhteistyötä sekä paikallisten että suomalaisten
yritysten kanssa. Keskus on tähän asti keskittynyt opettajien täydennyskoulutukseen ja
yritysyhteistyön rakentamiseen. Tulevaisuudessa on tarkoitus pilotoida kiinalaissuomalaisia ammatillisia perustutkintoja.
Suomessa toimii kaksi isoa Kiina-verkostoa, joissa on mukana n. 20 koulutuksen
järjestäjää
Lähteet:
China-Finland Center of Excellence in Vocational Education –esite. Katsottu
30.10.2015.
https://www.omnia.fi/documents/14704/1991675/China+kehittämiskeskus/a419c4292f36-4f18-9d94-fa7fcb7fb249
Markkinaselvitys: Ammatillinen koulutus ja opettajankoulutus valituilla kohdemarkkinoilla
(Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam). Hämeen
Ammattikorkeakoulu, 2015. http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/wpcontent/uploads/2015/04/Markkinaselvitys_Omnia.pdf
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TAKK mukana avaamassa kiinalais-suomalaista oppimisinnovaatiokeskusta. AMKEn
uutinen, 28.10.2015. http://www.amke.fi/ajankohtaista/uutiset/uutinen/takk-mukanaavaamassa-kiinalais-suomalaista-oppimisinnovaatiokeskusta.html
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2014: Results.
http://www.transparency.org/cpi2014/results
Suomi-brändi on kiinalaisille tuntematon – Kiinan yritysmaailmassa pätevät eri säännöt.
Karoliina Liimatainen, Helsingin Sanomat 17.8.2015.
http://www.hs.fi/talous/a1439694476660
Savon Sanomien artikkeli, kesäkuu 2015.
Finpron maaraportti, Kiina,
www.finpro.fi/documents/1034/15931/Chinacountryreport0920194.pdf

2.6. Malesia
Malesia sijaitsee Kaakkois-Aasiassa ja sen väkiluku on noin 30 miljoonaa. Väestö
muodostuu kolmesta etnisestä ryhmästä malaijeista (bumiputra), kiinalaisista ja
intialaisista. Malaijien osuus väestöstä on n. 50 %, mutta kiinalaisvähemmistö on
perinteisesti hallinnut maan taloutta. Maan virallinen kieli on malaiji, mutta myös kiinaa,
englantia ja tamilin kieltä puhutaan yleisesti. 93,1% Malesian aikuisväestöstä on
lukutaitoisia.
Korruptio ei ole aivan yhtä suuri ongelma kuin naapurimaissa. Kuitenkin maan
talouselämässä on ollut puhetta pääministerin ystävien puolueiden suosimisesta ja
tukemisesta taloudellisissa vaikeuksissa.
Malesian koulutusjärjestelmä on kuvattu alla olevassa kuviossa.
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Malesian koulutusjärjestelmässä on peruskoulun yläasteen rinnalla kaksivuotinen
ammatillinen koulutus, jonka suorittamisen jälkeen opiskelija voi suorittaa SKM-tason
taitosuorituksia Skills Training Instituteissa. SKM–tason sertifikaattien suorittamisen
jälkeen opiskelija siirtyy työelämään.
Ammatillis-teknilliseen koulutukseen on mahdollista siirtyä peruskoulun suorittamisen
jälkeen. Koulutusta antavat ammattikorkeakoulut, Community Colleget ja Skills Training
Institutet. Ammattikorkeakoulujen ja Community College’ien toimintaa valvoo Malesian
korkea-asteen koulutuksen ministeriö.Opiskelija voi suorittaa ammattikorkeakoulussa
joko diploman tai advanced diploman. Diplomin suorittaminen kestää seitsemän
lukukautta.
Ammatillis-teknillisten taitotodistusten (Skill certificates) suorittamisen edellytyksenä
ovat Malesian kansalaisuus ja suoritettu peruskoulu. Diplomi-tason suorituksiin
vaaditaan Malesian kansalaisuus ja sertifikaatti-suoritus Community College -tason
oppilaitoksesta.
Ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta semi-ammatillisella tasolla tekniikan, kaupan
ja palveluiden aloilla tarjoten vaihtoehtoisen väylän korkea-asteen opintoihin
peruskoulun päättäneille. Community colleget antavat ammatillista koulutusta ja
täydennyskoulutusta teollisuuden ammatteihin ja ne tarjoavat vaihtoehtoisen väylän
korkea-asteen opintoihin koulun päättäneille. Community collegessa voi suorittaa
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certificate-tason tutkintoja. Tutkinnon suorittaminen kestää neljä lukukautta, joista
kolmas tehdään työharjoitteluna.
Pääsyvaatimuksena ammatillisiin ja teknillisiin Skill -sertifikaattien suorittamiseen on
Malesian kansalaisuus ja täydellinen toisen asteen tutkinto. Diplomitasolle vaaditaan
Malesian kansalaisuus ja Community Collegessa suoritettu tutkinto (sertifikaatti).
Taitotodistusjärjestelmässä (Skills Certificates) on viisi tasoa:
• Taso 1 (SKM 1, Malaysian Skills certificate)
Opiskelija suoriutuu rutiiniluontoisista ja itseään toistavista töistä ja tehtävistä.
• Taso 2 (SKM 2, Malaysian Skills certificate)
Opiskelija suoriutuu melko laajoista työtehtävistä vaihtelevissa tilanteissa. Jotkut
työtehtävät ovat luonteeltaan ei-rutiiniluontoisia ja vaativat vastuunottoa sekä
kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.
• Taso 3 (SKM 3, Malaysian Skills certificate)
Opiskelija suoriutuu laaja-alaisista vaihtelevista työtehtävistä moninaisissa
tilanteissa, jotka ovat luonteeltaan kompleksisia ja ei-rutiiniluonteisia.
Opiskelijalta vaaditaan vastuunottoa, itsenäistä päätöksentekoa ja kykyä toisten
työntekijöiden neuvontaan ja ohjaamiseen.
• Taso 4 (DKM, Malaysian Skills Diploma)
Opiskelija suoriutuu tehtävistä, jotka vaativat laajaa teknistä tai ammatillista
kompetenssia vaihtelevissa tilanteissa ja jotka vaativat huomattavaa
henkilökohtaista vastuunottoa ja itsenäistä päätöksentekoa. Vastuu toisten työn
järjestämisestä ja valvonnasta sekä resurssien kohdentamisesta kuuluu usein
työtehtäviin. Opiskelijan tulee myös pystyä osoittamaan teknisten taitojen
korkeampi osaaminen.
• Taso 5 (DLKM, Malaysian Advanced Diploma)
Opiskelija suoriutuu tehtävissä, joissa vaaditaan laaja-alaista perusosaamisen ja
vaativien tekniikoiden soveltamista yllättävissä tilanteissa. Tehtävissä vaaditaan
huomattavaa henkilökohtaista päätöksentekokykyä ja huomattavaa vastuuta
toisten työsuorituksista ja resurssien kohdentamisesta. Opiskelija pystyy
analysointiin, diagnosointiin, suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin.
Erityinen tekninen osaaminen tulee kyetä osoittamaan.
Taitotodistusjärjestelmä perustuu osaamisperusteisuuteen.
Malesiassa ei ole täysin yksityisiä ammatillisen koulutuksen toimijoita vaan kaikki
koulutuksia järjestävät ovat tavalla tai toisella sidoksissa julkiseen sektoriin. Saksalaiset
ovat vieneet maahan duaalista ammattikoulutusjärjestelmää jo reilun kymmenen
vuoden ajan.
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Ammatilliset ja teknilliset oppilaitokset kuuluvat pääsääntöisesti Opetusministeriön
(Ministry of Education, MOE) alaisuuteen. Henkilöstöresurssien (Ministry of Human
Resources, MOHR) ministeriön työvoimaosasto (Manpower Department) keskittyy
ammattitaitoisen työvoiman jatkokoulutukseen.
Malesian Opetusministeriö julkistanut on koulutuksen strategisen suunnitelman vuosiksi
2015 - 2025 (The Malaysia Education Blueprint 2015 - 2025, Higher Education).
Suunnitelman tavoitteena on korkea-asteen koulutuksen uudistaminen ja nostaminen
maailman huipulle. Korkea-asteella opiskelee nykyään 1,2 miljoonaa opiskelijaa ja
korkea-asteenkoulutuksen osuus valtion budjetin menoista on 7,7%.
Ammatillinen koulutus on Malesiassa korkea-asteen koulutusta vähemmän
vetovoimaista ja arvostettua. Tämän väitteen voi esittää, koska koulutuksen strateginen
suunnitelma tähtää vain korkea-asteen koulutuksen uudistamiseen. Saksalaisen
selvityksen mukaan Malesiassa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi, että maasta tulee
teollisuusmaa vuoteen 2020 mennessä ja samalla syntyy 3,3 miljoona uutta tasokasta
työpaikkaa, on ammatillisella koulutuksella avainasema. 40%:n näistä uusista
työpaikoista pitäisi edellyttää teknillistä tai ammatillista koulutusta. Ammatillisesta
koulutuksesta on hyvin vaikea saada tarkempia tietoja.
Opetusministeri Krista Kiuru vieraili vuonna 2013 suomalaisten vientiyritysten kanssa
Malesiassa, Singaporessa ja Indonesiassa. Malesiassa kiinnostus suomalaista
opetusjärjestelmää kohtaan on suuri johtuen maamme erinomaisesta Pisamenestyksestä. Kiuru tapasi Malesiassa maan varaopetusministeri P. Kamalanathanin.
Hän esitteli opetusministeri Kiurulle Malesian koulutusjärjestelmän uudistusohjelman
tavoitteita sekä 1BestariNet-projektia, jonka myötä 10 000 malesialaista koulua saa 4G yhteydet.
Malesian ammatillinen koulutus on yleensä sidoksissa julkiseen sektoriin. Tämän vuoksi
koulutusviennin onnistuminen vaatii hyviä viranomaissuhteita korkeimmalla tasolla.
Lähteet:
Bundesministerium für Bildung und Forschung: Bildungslandschaft Malaysia.
http://www.kooperation-international.de/buf/malaysia/bildungs-forschungs-undinnovationslandschaft/bildungslandschaft.html#c23761
Corruption Perceptions Index 2011, Transparency International
Finpro Maaraportti Malesia:
http://www.finpro.fi/documents/10304/15931/FinproMalaysiacountryreport101102.pdf
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UNDP (2011). Human Development Report 2011.
ICEF Monitor
http://monitor.icef.com/2015/04/malaysia-releases-landmark-education-blueprint/
Suomen suurlähetystö, Kuala Lumpur, Uutiset 22.8.2013, Opetusministeri Krista Kiuru
vieraili Malesiassa edistämässä suomalaista koulutusvientiä.
http://www.finland.org.my/public/default.aspx?contentid=282217&nodeid=38516&conte
ntlan=1&culture=fi-FI
Suomen suurlähetystön sivut, Malesia:
http://www.finland.org.my/Public/default.aspx?nodeid=43547&culture=fiFI&contentlan=1&displayall=1
Sähköposti Malesian Lontoon suurlähetystö 7.4.2015 Zaihasra Zainol Abidin
Wikipedia, ’Malesia’, https://fi.wikipedia.org/wiki/Malesia
World Bank, World Development Indicators

2.7. Saudi-Arabia
Saudi-Arabian kuningaskunta eli Saudi-Arabia sijaitsee Arabian niemimaalla. SaudiArabian väkiluku (vuonna 2014) oli noin 27 346 000; väestö on keskittynyt
rannikkoalueille ja keitaille. Vuonna 2011 Saudi-Arabia sijoittui inhimillisen kehityksen
indeksillä sijalle 56 yhteensä 187 maan vertailussa. Aikuisista lukutaitoisia oli 86,1
(vuonna 2009) ja sijoitus korruptioindeksillä 182 maan vertailussa oli sija 57 vuonna
2010.
Koulutus on Saudi-Arabiassa ilmaista. Koulutusjärjestelmää on pyritty uudistamaan
muun muassa siten, että terrorismia voitaisiin ehkäistä. Riadissa on useita
kansainvälisiä kouluja, muun muassa amerikkalainen ja brittiläinen, jotka noudattavat
omia opetusjärjestelmiään ja joissa opetuksen taso on yleisesti ottaen hyvä.
Kansainvälisten koulujen koulumaksut ovat melko korkeat mutta vaihtelevat kouluittain.
Aiemmin kansainväliset koulut olivat tarkoitettu vain maassa asuville ulkomaalaisille,
mutta nyt ne on avattu myös saudilapsille.
Saudi-Arabiassa koulujärjestelmä muistuttaa rakenteeltaan suomalaista järjestelmää ja
alkaa jo päiväkodista, jonka jälkeen seuraa kuusivuotinen alakoulu. Keskikoulu,
suomalaisittain yläkoulu, kestää kolme vuotta. Tämän jälkeen nuori voi valita
kolmivuotisen “lukion” tai kolmivuotisen ammattikoulun välillä. Toisen asteen jälkeen
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ammatillinen jatkokoulutus on mahdollista teknillisessä opistossa (diploma, kaksi vuotta)
tai kandidaatin tutkinnon verran (bachelor of sciences). Ammatillisia oppilaitoksia on
julkisia ja yksityisiä. Saudi-Arabiassa on parhaillaan käynnissä ammatillisen koulutuksen
uudistus, jossa ammatillisen koulutuksen imagoa halutaan kohottaa, opiskelijamääriä
kasvattaa ja laatua parantaa ja elinikäisen oppimisen merkitystä korostaa. Toisen
asteen koulutus on myös sukupuolen mukaan jakautunutta, naisille on kokonaan omia
kouluja esimerkiksi opettajankoulutuksessa.
Saudi-Arabiassa ammattikoulutuksen strategisesta suunnittelusta vastaa ministeriöt ja
sitä hallinnoi valtiollinen taho Technical and Vocational Training Corporation (TVTC).
TVTC vastaa myös koulutuksen toteutuksesta ja määrittelee ammateille kansalliset
standardit National Occupational Skill Standards (NOSS). TVTC on yhteistyössä myös
yksityisiin
yrityksiin,
joista
monet
kouluttavat
henkilökuntansa
omissa
koulutuslaitoksissaan.
Saudi-Arabiassa on suuri tarve teknisen alan ammatilliseen koulutukseen. Kilpailu
Saudi-Arabian koulutusvientimarkkinoilla on kovaa, esimerkiksi amerikkalaiset ja
englantilaiset ovat olleet maassa kouluttamassa jo 15-30 vuotta. Suomalainen
koulutusjärjestelmä on herättänyt laajalti kiinnostusta Saudi-Arabiassa, jossa on
käynnissä laaja opetusreformi. Kuningaskunnan opetusalan budjetti on viime vuosina
ollut noin 40 miljardia euroa; koulutusjärjestelmän uudistukseen investoidaan arviolta
jopa 140 miljardia euroa. Uudistusohjelman tavoitteena on muuttaa Saudi-Arabian
vanhoillinen koulutusjärjestelmä nopealla aikataululla sellaiseksi, että se hyödyntää
nykyaikaisen tietoyhteiskunnan uusimpia opetusmalleja.
Suomi on Saudi-Arabiassa melko tuntematon maa, mutta mielikuva on pääosin
positiivinen. Suomi nähdään pitkälle kehittyneenä yhteiskuntana. Suomeen liitetään
erityisesti teknologinen osaaminen ja korkeatasoinen koulutusjärjestelmä. Suomen
menestys useissa vertailuissa on huomioitu Saudi-Arabiassa. Suomen ja Saudi-Arabian
suhteet ovat olleet kauppapainotteiset. Viime vuosina keskinäinen kiinnostus ja
vastavuoroiset vierailut ovat kuitenkin lisääntyneet myös muilla aloilla. Saudi-Arabia on
kiinnostunut erityisesti koulutusyhteistyöstä maan uudistaessa koulutusjärjestelmäänsä.
Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto on sopinut saudiarabialaisen yliopiston kanssa
perusopetuksen kehittämisen kumppanuusohjelmasta. Viisivuotisen ohjelman aikana
Jeddaan rakennetaan koulutusinnovaatioiden huippuyksikkö mallikouluineen, alkaen
päiväkodista.
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Lähteet:
Ristimäki, S. 2014. Riskejä edessä - suomalaiset yritykset Arabian niemimaalla.
Finnwatchin tiedote 13.6.2014.
http://www.finnwatch.org/fi/uutiset/122-riskejae-edessae-suomalaiset-yritykset-arabianniemimaalla
Jyväskylän yliopiston tiedote, 17.2.2015. ’Koulutusviennin jättikauppa SaudiArabiaan’. https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2013/02/tiedote-2013-02-17-12-2306-312856
Markkinaselvitys: Ammatillinen koulutus ja opettajankoulutus valituilla kohdemarkkinoilla
(Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam). Hämeen
Ammattikorkeakoulu, 2015. http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/wpcontent/uploads/2015/04/Markkinaselvitys_Omnia.pdf
Markstudie an Saudi-Arabien für den Export beruflicher Aus- und Weiterbildung. Imove
Training, Made in Germany. Bonn 2012.
http://www.imove-germany.de/cps/rde/xbcr/imove_projekt_de/d_iMOVEMarktstudie_Saudi-Arabien_2012.pdf
Pesonen, H. 2013. Jopa 200 suomalaista opettajaa Saudi-Arabiaan -valttina
peruskoulu. Suomen Kuvalehti, 28.9.2013.
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/jopa-200-suomalaista-opettajaa-saudi-arabiaanvalttina-peruskoulu/
Pötsönen, M. 2013. Miten Suomi teki sen? - Suomalainen opetusvienti otsikoissa
Riadissa.
http://www.ulkoasiainministerio.fi/public/default.aspx?contentid=271347&nodeid=17319
&contentlan=1&culture=fi-FI
Ulkoasiainministeriö (1). Maatiedosto Saudi-Arabia. Kehityksen mittarit, päivitetty
19.6.2012.
http://www.ulkoasiainministerio.fi/public/default.aspx?nodeid=17705&contentlan=1&cult
ure=fi-FI
Ulkoasianministeriö (2). Maatiedosto Saudi-Arabia. Hyvä tietää, päivitetty 9.6.2014.
http://www.ulkoasiainministerio.fi/public/default.aspx?nodeid=43305&contentlan=1&cult
ure=fi-FI
World TVET Database -Country Profiles Saudi Arabia
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=World+TVET+Database&lang=en&ct=SAU
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2.8. Vietnam
Vietnamin asukasluku yli 93 miljoonaa. Vietnamissa lähes kaikki lapset käyvät
peruskoulun ja suurin osa jatkaa lukioon. Elintasoerot maaseudun ja kaupunkien välillä
ovat suuret. Työttömyys on virallisesti hyvin pientä, mutta suuri väestönkasvu luo
paineita uusien työpaikkojen luomiselle. Väestö kasvaa noin miljoonalla vuodessa.
Vietnamin talouden hyvinä puolina pidetään rikkaita luonnonvaroja ja nopeaa
talouskasvua. Maan ulkomaankauppa on monipuolista.
Vietnam kuuluu maailman korruptoituneimpien maiden joukkoon. Transparency
Internationalin vertailussa 2010 Vietnam on sijaluvulla 116 (178 maan joukossa; mitä
suurempi sijaluku sitä enemmän korruptiota esiintyy).
Alla olevassa kuvassa on selvitys Vietnamissa ammatillisen koulutuksen tasot ja
järjestämisvastuu. Opetusministeriön (Ministry of Education and Training) vastuulla on
toisen asteen, opistotason sekä Bachelor –tason koulutus. Ammattitaidottomien ja
sosiaaliasioiden ministeriö (Ministry of Labour-Invalids and Social Affairs) vastuulla on
perustason ammatillinen koulutus sekä lyhytkestoiset työammattiin tähtäävät kurssit.
Työministeriö ja valtiollinen ammatillisen koulutuksen direktoraatti järjestävät myös
ammatillista koulutusta toisen asteen ammatillisissa kouluissa ja opistoissa.

Asian Development Bank: Technical and Vocational Education and Training in the Socialist Republic of
Viet Nam: An Assessment.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Vietnamin ammatillisen koulutuksen opintopolut.
Perusasteen tai alemman toisen asteen koulutuksen jälkeen on mahdollista siirtyä nonformaaliin koulutusjärjestelmään, jossa tavoitellaan ammatillisen perusosaamisen ja
työammattien osaamiseen tähtäävien lyhytkurssien paikkaa työmarkkinoilla.
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Alemman toisen asteen suoritettuaan opiskelijalla on avoinna useita reittejä ammattiin ja
aina koulutuksen ylimmälle tasolle. Poikkeuksena tästä on Ammattitaidottomien ja
sosiaaliasioiden ministeriön alaiset ammatillisen keskiasteen opinnot, joista voi edetä
vielä ammatillisen korkea-asteen opintoihin, mutta siellä on pussinperä, eikä suoraa
väylää yliopisto-opintoihin ole olemassa.
Koulutus rakenteessa oleva Technical Secondary -taso vastaa lähinnä suomalaista
rakennetta, jossa ammatillinen koulutus aloitetaan peruskoulun jälkeen ja ammatilliset
opinnot kestävät kolmesta neljään vuoteen.
Vietnamissa on oman hallinnon ylläpitämien oppilaitosten lisäksi kansainvälisellä
yhteistyöllä perustettuja oppilaitoksia.

Vietnamin ammatillisen koulutuksen kaavio. Asian Development Bank: Technical and Vocational
Education and Training in the Socialist Republic of Viet Nam: An Assessment

Vietnamissa ei riitä töitä kaikille. Ratkaisua haetaan muuttoliikkeestä: maa lähettää
lähivuosina 800 000 nuorta töihin ulkomaille. Vietnamissa asuu noin 90 miljoonaa
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ihmistä, ja väestö kasvaa kovaa vauhtia. Väestöstä kaksi kolmasosaa on alle 35vuotiaita eikä kaikille riitä mitenkään töitä. Työmarkkinoille tulee joka vuosi arviolta 1,6
miljoonaa uutta työntekijää. Työikäisiä on väestöstä arviolta 47 miljoonaa.
Rahan lisäksi työkeikka ulkomailla on monelle kuin ilmainen ammattikoulu; Vietnamissa
ammatillinen koulutus on vähäistä eikä erityisen korkeatasoista, vaikka asiaan
panostetaan. Moni yritys lähettää työntekijöitään töihin tehtaaseen naapurimaahan,
koska kehittyneemmän maan tehtaassa oppii uutta.
Vietnamin hallitus pitää koulutukseen panostamista erittäin tärkeänä. Vietnamissa
lukuisia ammatillisen tason kouluja on avattu viime vuosikymmenen aikana, mutta
niiden tasoa pidetään puutteellisena. Vietnam mainostaa itseään investointien
kohteena, mutta usein yritykset mainitsevat ammatillisen koulutuksen vajauksen
suurena puutteena, ellei jopa esteenä investoinnille.
Vietnamin koulutusjärjestelmä ei ole pystynyt vastaamaan työelämän vaatimuksiin ja
siksi käynnistettiin projekti tilanteen parantamiseksi. Ammatillisen koulutuksen reformilla
haetaan parannusta siihen, että opiskelijoille tarjotaan työelämälle oikeita taitoja,
taitojen opettamista mahdollisimman tehokkaasti, ammatillisen koulutuksen
järjestäytymisen ja hallinnon jatkokehitykseen, edistää tasa-arvoa koulutuksessa ja
lisätä yrityksissä tapahtuvaa koulutusta.
Reformin toimia ole ehditty saamaan täytäntöön. Huomio on kiinnitetty
työelämäläheisyyteen, opetussuunnitelmiin ja oppimisympäristöihin, joissa on todettu
olevan kehittämisen tarpeita. Myös yhteiset arviointi ja hyväksymismenettelyt
käytettäville koulutusohjelmille ja niiden tuottamille pätevyyksille ovat olleet kehittämisen
kohteena.
Ammatilliset opettajat ovat melko hyvin koulutettuja. 60%:lla on vähintään alempi
korkeakoulututkinto ja useimmat heistä palkataan puoli vuotta kestävän opettajan
pätevöitymiskurssin kautta. Teknisten aineiden opettajilta ei vaadita alan työkokemusta
ja teollisuuden osallistuminen koulutukseen on muutenkin vähäistä, jonka seurauksena
koulutus ei vastaa kovin hyvin työelämän vaatimuksia. Opettajien pätevyyden arviointiin
ei ole olemassa pysyviä käytäntöjä.
Merkittävä kansantulon kasvu sekä teollisuus ja palvelusektorin voimakas laajeneminen
yhdessä vietnamilaisten perinteiselle koulutuksen arvostukselle luovat mahdollisuuksien
kentän koulutuspalvelusektorin viejille.
Kilpailu on kuitenkin kovaa, kun mahdollisuudet opiskella missä maailman kolkassa
tahansa ovat avautumassa. Kilpailijat Australiasta, Singaporesta, Iso-Britanniasta,
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Yhdysvalloista ja Kanadasta ovat jo markkinoilla tarjoten koulutuksen lisäksi työpaikkoja
loppututkinnon suorittaneille.
Vietnamin hallituksen tavoitteena on parantaa maan omaa koulutusjärjestelmää
laajentamalla mahdollisuuksia korkeakouluopintoihin 10 % vuodessa. Pyrkimykset eivät
ole kuitenkaan tuottaneet toivottua tulosta ja koulutuksen viennillä on kysyntää
jatkossakin.
Vietnamin talous on ollut voimakkaassa kasvussa ja maa yrittää houkutella ulkomaisia
investointeja, luoda uutta teollisuutta ja rakentaa tarvittavaa infrastruktuuria, joka
tarvitaan talouden kasvattamiseen. Yli puolet maan asukkaista on alle 30-vuotiaita,
joten osaavan työvoiman kouluttaminen on ensiarvoisen tärkeässä asemassa
Vietnamin hallituksen ohjelmassa.
Suurin kysyntä on tieteellisen, teknologian ja johtamisen koulutuksista. Kun teollisuus
laajenee, yliopistotutkinto on entistä tärkeämpi nuorille vietnamilaisille, jotka hakevat
hyvin palkattuja tehtäviä uusilla teollisuuden aloilla.
Vietnamissa eniten kysyntää on seuraavien alojen osaajille (opinnoille): liikkeenjohto,
rahoitus, tekniikan, tieteen ja teknologian, ICT, terveydenhoito sekä englannin kieli ja
englanninkielisiin opintoihin valmennus.
Vietnamissa on kasvava tilaus ammattitaitoisille työntekijöille ja tuotannon tekniselle
henkilöstölle, kun teollisuus kasvaa suurimmaksi työllistäjäksi. Maa tarvitsee vuosittain
noin 15 000 ammattilaista palvelu- ja teollisuussektoreilla, eikä maan oma
koulutusjärjestelmä riitä täyttämään tätä tarvetta.
Vietnamin koulujärjestelmästä johtuen tarve jatkokoulutukselle mm. johtajuuden,
julkisen esiintymisen ja tiimityön alueilla.
Vuonna 2014 Tampereen yliopiston School of Management teki sopimuksia
koulutusviennistä
Vietnamiin.
Myös
sekä
Haaga-Helialla
ja
Hämeen
ammattikorkeakoululla on referenssejä Vietnamissa.
Viope Oy (Viope) ja Global Software Ltd (GSOFT) ovat sopineet strategisesta
yhteistyöstä, jolla perustetaan Vietnamiin ammatillinen verkko-oppilaitos. Sopimus
allekirjoitettiin yritysvaltuuskunnan vieraillessa Vietnamissa vuonna 2014 yhdessä
elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren kanssa.
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iMOVE, Competence for International Cooperation in Vocational Training and
Education. http://www.imovegermany.de/cps/rde/xchg/imove_projekt_international/hs.xsl/about_imove.htm
Markkinaselvitys: Ammatillinen koulutus ja opettajankoulutus valituilla kohdemarkkinoilla
(Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam). Hämeen
Ammattikorkeakoulu, 2015. http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/wpcontent/uploads/2015/04/Markkinaselvitys_Omnia.pdf
Suomen suurlähetystö Hanoissa, infoa Vietnamin olosuhteista:
http://www.finland.org.vn/Public/default.aspx?nodeid=39708&culture=fiFI&contentlan=1&displayall=1
Technical and Vocational Education and Training in the Socialist Republic of Viet Nam:
An Assessment. Asian Development Bank, 2014.
http://www.adb.org/publications/technical-and-vocational-education-and-trainingsocialist-republic-viet-nam-assessment
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2014: Results.
https://www.transparency.org/cpi2014/results
U.S. Commercial Service: http://www.buyusa.gov/
Viope ja GSOFT vastaavat yhteistyössä verkko-opetuksen ja –kasvatuksen kasvavaan
tarpeeseen Vietnamissa. Suomen Verkko-opiston lehdistötiedote, 21.10.2014.
http://www.suomenverkko-opisto.fi/viope-ja-gsoft-vastaavat-yhteistyossa-verkkoopetuksen-ja-koulutuksen-kasvavaan-tarpeeseen-vietnamissa/

2.9. Venäjä
Venäjä on alueeltaan maailman suurin valtio, jossa on 139 miljoonaa asukasta.
Venäjällä on perustuslain lupaama ilmainen koulutus kaikille sen kansalaisille, jonka
seurauksena 99,4 % kansasta on lukutaitoisia. Koulutuksessa painotetaan perinteisesti
tieteeseen ja teknologiaan. Koulutuslaitosten rahoitus tulee valtiolta tai alueellisen tason
budjetista.
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Transparency Internationalin raportin mukaan korruptio on uhka maan demokratialle.
Vuonna 2014 maan sijoitus oli 136, kaikkiaan arvioidun 175 maan joukossa.
Venäjällä ammatillista koulutusta järjestetään kahdella eri tasolla:
• Ammatillinen peruskoulutus
• Opistoasteen ammatillinen koulutus
Neuvostoliitonaikaiset ammatilliset tutkintojärjestelmät ovat peruspiirteiltään edelleen
voimassa Venäjällä. Ammatillinen peruskoulutus on ammatillisen koulutuksen
ensimmäinen aste ja se kattaa Venäjällä noin 300 alaa. Ammatillista peruskoulutusta
järjestetään ammattikouluissa ja ammatillisissa lyseoissa. Ammatillista peruskoulutusta
voidaan järjestää myös ammatillisissa opistoissa, opistoasteen ammatillisen
koulutuksen ohessa.
Ammatillinen peruskoulutus alkaa 9. luokan jälkeen. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet
yksitoistavuotisen yleissivistävän koulutuksen seuraavat lyhennettyä koulutusohjelmaa.
Ammatillisen peruskoulutuksen koulutusohjelmien kesto vaihtelee aloitustasosta
riippuen yhdestä neljään vuoteen.
1–1,5 vuoden koulutuksessa painopiste on käytännön työssä. Koulutuksen suorittaneet
opiskelijat saavat ammatillisen koulutuksen suorittamisesta tutkintotodistuksen, joka
antaa myös oikeuden toimia ammatissa. Se voi olla myös reitti opistoasteen
ammatilliseen koulutukseen.
Opiskelijat, jotka suorittavat ammatillisen peruskoulutuksen ohessa yleissivistävän
toisen asteen täyden koulutuksen (luokat 10 ja 11), ovat kelpoisia jatkamaan opintojaan
korkeakoulussa eli heillä on korkeakoulukelpoisuus.
Opistoasteen ammatillista koulutusta tarjoavat opistot kuuluvat Venäjällä keskiasteen
erikoisoppilaitoksiin, jotka valmistavat työntekijätasoa lähinnä olevia esimiehiä, ylimmän
tason asiantuntijoiden apulaisia sekä itsenäisten vaativien työtehtävien suorittajia.
Koulutuksessa korostetaan paitsi ammatillista osaamista ja taitoja myös teoreettista
koulutusta. Kyseessä on ylempi toisen asteen koulutus. Opiskelun edellytyksenä on
yhdeksänvuotisen oppivelvollisuuden suorittaminen. Opistoasteen ammatillisen
koulutuksen suorittaneilla on Venäjällä korkeakoulukelpoisuus.
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Opinnot sisältävät sekä teoria-aineita että käytännön opintoja. Kaikkiin koulutusohjelmiin
sisältyy myös humanistisia aineita, kauppatieteitä, oikeustiedettä, venäjän kieltä,
matematiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja. Muut oppiaineet ovat ammatillisesti
suuntautuneita ja ne jakautuvat valitun opiskelualan yleisiin opintoihin sekä valittuun
ammattiin liittyviin aineisiin.
Opetusta tarjotaan seuraavilla aloilla:
• teknillinen ala
• maataloustiede
• taloustieteet
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•
•
•
•

palveluala
opetusala
terveysala
kulttuuri ja taide.

Noin
50
%
opetussuunnitelmasta
suuntautuu
käytännön
aineisiin.
Koulutussuunnitelmaan sisältyy myös kolme harjoittelujaksoa sekä pakollinen kirjallinen
lopputyö. Opintonsa hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat ammatillisen
opistoasteen koulutuksesta tutkintotodistuksen sekä ammattinimikkeen.
Venäjälle suuntautuvan koulutusviennin haasteena on tällä hetkellä Venäjän tilanne
epävarman taloudellisen ja poliittisen tilanteen takia. Yhtenä haasteena on myös se,
että venäläiset ovat tottuneet siihen, että suomalainen kumppani tuo kansainväliseen
toimintaan rahoituksen tullessaan ja toiminnan muuttaminen tuloja tuottavaksi
liiketoiminnaksi on vaikeaa.
Yhteistyötä Venäjän suuntaan kannattaa jatkaa ja toimia aktiivisesti yhteistyösuhteiden
ylläpitämiseksi myös vaikeina aikoina, sillä koulutuksen vienti on pitkä jännitteistä
toimintaa. Jatkuvuuden kannalta on viisasta toimia yhteistyössä venäläisten
koulutuksen järjestäjien, vientiä ja yritystoimintaa kehittävät organisaatioiden sekä alueja paikallishallinnon viranomaisten kanssa.
Jyväskylän aikuisopisto on vuosina 2008-2009 ja 2014-2015 toteuttanut Venäjällä
UPM:n Chudovon vaneri- ja viilutehtaalla henkilöstökoulutusta mukaillen levyalan
ammattitutkinnon valmistavaa koulutusta. Koulutus on toteutettu suomalaisen
näyttötutkintojärjestelmän mukaisesti, osaamisen arvioinnit mukaan lukien.
Lainsäädäntö
ei
toistaiseksi
ole
mahdollistanut
virallisen
suomalaisen
tutkintotodistuksen antamista.
Etelä-Savon Koulutus Oy on pilotoinut sosiaali- ja terveys- sekä metsäalan koulutuksia
vuosina 2012 - 2013 toteuttamiensa ENPI-hankkeiden (European Neighbourhood and
Partnership Instrument) puitteissa. Koulutusten teemoina on ollut mm. vanhusten ja
vajaakuntoisten
kuntoutus
ja
apuvälineet,
ergonominen
työskentely,
puunkorjuu, puunhankinta, metsäkoneiden käyttö. Pilottien pohjalta on työstetty
myytäviä koulutustuotteita.
Rakennus- ja matkailualan temaattisia lyhytkursseja Etelä-Savon Koulutus Oy on
toteuttanut venäläisille ryhmille Suomessa vuosina 2013 - 2015. Sisältöinä on ollut mm.
rakennustöiden turvallisuus, laatu ja valvonta; rakennustyömaan organisointi;
rakennusurakan kustannuslaskenta; energiatehokas rakentaminen; vanhat kartanot
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matkailualan palveluksessa; Suomen ammatillisen koulutuksen järjestelmä. Osallistujina
on ollut yritysten ja oppilaitosten edustajia eri puolilta Venäjää. Kestoltaan koulutukset
ovat olleet 2 - 5 päivää.
Etelä-Savon Koulutus Oy on toteuttanut myös ammattitaitokilpailuvalmennuksia vuosina
2013 - 2015. Skills -kriteereitä noudattavaa kansallisen tason rakennusalan
valmennusta on toteutettu Venäjän eri alueilla toimivien toisen asteen
ammattioppilaitosten kilpailuihin valmentautuville opiskelijoille sekä valmentajina
toimiville opettajille. Valmennusten kesto on ollut 2 - 5 päivää.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä toteutettiin Venäjälle suuntautuvan toisen asteen
koulutusviennin esiselvityshanke. Hankkeen toteutusaika oli 17.2.–31.12.2014. Hanke
toteutettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen ja aikuisopiston
yhteistyönä.
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http://www.oph.fi/download/127391_venajan_koulutusjarjestelma.pdf
Suomen suurlähetystö, Venäjä
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Vanhalakka S. & Vesanen-Kirillov, T. (2015). Venäjälle suuntautuvan toisen asteen
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