3. Verkostot
3.1. Valtion kontaktit
Suomalaisen ammatillisen koulutuksen tunnettuutta tulee lisätä muun muassa opetusja kulttuuriministerin valtiovierailujen yhteydessä. Suomalainen peruskoulutus ja sen
menestyminen PISA-tutkimuksissa on herättänyt mielenkiintoa maailmalla. Tätä
kysyntää tulisi käyttää hyväksi myös ammatillisen koulutuksen markkinoinnissa. Myös
muut valtiotason vierailut ovat potentiaalisia markkinointikanavia; myös koulutusta tulee
markkinoida suomalaisen teknologian ja osaamisen ohella.
Yhteistyötä ja tunnettuutta voidaan lisätä myös kehitysapujärjestöjen, puolustusvoimien
ja poliisivoimien toimiessa kansainvälisessä kentässä. Ammatillisen koulutuksen
järjestäjien ja kentän erilaisten yhdistysten tulee huolehtia siitä, että valtion eri toimijoilla
on riittävä valmius ja tahtotila promotoida ammatillista koulutusta maailmalla. Myös
yhteistyöprojekteja, missä ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat olla
palveluntuottajina, on syytä harkita.
Kaupungeilla on ystävyyskaupunkeja ympäri maailmaa. Tästä yhtenä esimerkkinä on
Tampereen kaupungin yhteistyö kiinalaisen Guangzhoun kaupungin kanssa.
Ystävyyskaupunkitoiminnassa on mukana myös Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
(TAKK), jonka kokemukset kiinalaisten kiinnostuksesta suomalaista ammatillista
koulutusta kohtaan ovat lupaavat. Vuosien saatossa rakennetut kontaktit on hyvä
kartoittaa ja käyttää niitä yhtenä markkinoillepääsyn välineenä.

3.2. Koulutuksen järjestäjien kontaktit ja verkostot
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Yllä olevassa kartassa on esitettynä hankkeen verkoston kontakteja valituissa
kohdemaissa. Vihreät neulat ovat koulutuksen järjestäjien suoria kontakteja, violetit
toisen käden kontakteja.
Toisen käden kontaktit mukaan lukien verkoston yhteistyökumppanit ulottuvat kaikkiin
kohdemaihin. Eniten yksittäisiä yhteistyökumppaneita löytyy Kiinasta (7kpl) ja Venäjältä
(6kpl). Saudi-Arabiassa ja Kazakstanissa on molemmissa neljä yhteistyökumppania;
Brasiliassa ja Malesiassa kaksi; Intiassa, Vietnamissa ja Indonesiassa yksi kussakin.
Tiedot saatiin verkostollemme lähettämällä kyselyllä. Kyselyyn vastasi 7
koulutuksenjärjestäjää.
Pienestä vastausmäärästä huolimatta voidaan kartan
perusteella todeta, että jo näin pienen vastaajakunnan kontaktit levittäytyvät hyvin
laajalle alueelle.

3.3. Skills Finland -kontaktit
Skills Finland ry edistää suomalaisen ammattikoulutuksen ja -osaamisen arvostusta niin
kotimaassa kuin kansainvälisesti. Vuonna 1993 perustettu yhdistys tekee yhteistyötä
samoja arvoja ja tavoitteita ajavien sidosryhmien kanssa, jotka ovat kiinnostuneet
kädentaitojen arvostuksen kohentamisesta. Yhdistyksen taustavoimina toimii opetus- ja
kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset
työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
Yhdistyksen näkyvin vuosittainen tapahtuma Suomessa on Taitaja, joka on maamme
suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Lisäksi se järjestää vuosittain kansalliset
TaitajaPLUS- ja Taitaja9-kilpailut. Yhdistys valmentaa ja lähettää Suomen
maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics -kilpailuihin. Skills
Finland
kehittää
myös
huippuosaajien
valmennusjärjestelmää,
kouluttaa
kilpailuasiantuntijoita sekä tuottaa ammattitaitokilpailuihin liittyvää tutkimusta, tiedotusta
ja julkaisuja.
EuroSkills on joka toinen vuosi järjestettävä ammattitaidon Euroopan-mestaruuskilpailu.
Kilpailussa ammattiin opiskelevat ja jo valmistuneet nuoret mittelevät oman alansa
paremmuudesta yli 50 lajissa. Kilpailussa korostuvat tiimilajit ja uudet ammatit.
Kilpailijoiden ikäraja on 18–25 vuotta, mikä mahdollistaa niin nuorten lupausten kuin
vanhempien taitajien osanoton. Eksperteillä, jotka toimivat kilpailussa tuomareina,
perusvaatimus on korkea ammattitaito, eikä ikärajaa tietenkään ole.
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Suomesta EuroSkills-kilpailuissa ovat mukana valmennuksessa parhaiten menestyneet
nuoret. Valmennukseen valikoidutaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien osoittaman
kiinnostuksen perusteella. Mukaan pääsevät kaikki kiinnostuneet, ja lopullisen valinnan
kilpailijan nimeämisestä maajoukkueen jäseneksi tekee Skills Finland.
Lisätietoja WorldSkills Europe -järjestön verkkosivut: www.euroskills.org
International Abilympics – erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden MM-kilpailu
International Abilympics -kilpailu on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
kansainvälinen ammattitaitokilpailu. Abilympics järjestetään joka neljäs vuosi.
Erityisryhmien ammattitaitokilpailutoiminnalla edistetään ammatillisen erityisopetuksen
tunnettuutta ja arvostusta maailmalla sekä lisätään yhteistyötä oppilaitosten ja
työelämän välillä. Lisäksi pyritään synnyttämään uudenlaisia verkostoja ja parantamaan
nuorten mahdollisuuksia työelämässä.
Abilympics-tapahtuman järjestämisestä vastaa International Abilympic Federation (IAF),
jonka jäseneksi Skills Finland ry hyväksyttiin joulukuussa 2005. Suomi osallistui
Abilympics-kilpailuun ensimmäisen kerran Japanissa 2007. Japanissa kilpaillut
suomalainen Abilympic-joukkue oli osa Suomen ammattitaitomaajoukkuetta, Team
Finlandia.
International Abilympics -kisoissa kilpaillaan ammatillisissa sekä vapaa-ajan- ja
elämisentaitolajeissa. Kilpailijoiden alaikäraja on 15 vuotta, yläikärajaa ei ole.
Abilympics-kilpailuihin osallistumisen perusteena on jokin jokapäiväistä elämää
haittaava vamma, josta on esitettävä lääkärintodistus. Vammaluokituksia on kaiken
kaikkiaan kahdeksan: näkövamma, kuulovamma, fyysinen vamma, pyörätuolin käyttö,
sisäelinsairaus, älyllinen vamma, mielenterveysongelma tai muu vamma.
WorldSkills Competition (WSC) on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten
kansainvälinen ammattitaitokilpailu. Kilpailussa ratkotaan maailmanmestaruudet noin 40
lajissa, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen aloja. Suurimmassa osassa lajeista
kilpailijat ovat iältään alle 23-vuotiaita. Seuraava kilpailu järjestetään Abu Dhabissa 14.–
19. lokakuuta 2017.
WorldSkills-kilpailujen järjestämisoikeudet myöntää kansainvälinen WorldSkills
International -järjestö. Kilpailujen ja niihin valmistautumisen avulla edistetään toisen
asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Tätä tukee myös kilpailujen
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ympärille muodostunut laaja kansainvälisten toimijoiden ja asiantuntijoiden verkosto
keskustelufoorumeineen.
Suomesta ammattitaidon MM-kilpailuissa ovat mukana valmennuksessa parhaiten
menestyneet nuoret. Valmennukseen valikoidutaan muun muassa Taitaja-kilpailun tai
suoraan oppilaitosten ja yritysten kautta. Suomi on osallistunut WorldSkills-kilpailuihin
vuodesta 1989 lähtien. Skills Finland järjesti yhteistyökumppaneineen vuoden 2005
WorldSkills-kilpailun Helsingissä.
WorldSkills Internationalin verkkosivut: www.worldskills.org.

3.4. Team Finland ja Future Learning Finland
Team Finland on valtioneuvoston ohjaama verkosto, jonka tarkoituksena on edistää
Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Sen tehtävänä on tarjota
yrityksille kansainvälistymispalveluja, houkutella Suomeen investointeja ja koordinoida
Suomen maakuvaviestintää. Verkoston ohjausryhmän kokoonpanolla on haluttu taata
vuorovaikutus yritysmaailman ja valtionhallinnon välillä, ja se muodostuu
elinkeinoelämän vaikuttajista sekä verkoston keskeisistä virkamiehistä.
Suomessa Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö,
ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat
julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet (Finpro, Tekes, Finnvera,
Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, ELY-keskukset, Suomen kulttuuri- ja
tiedeinstituutit,
Suomalais-Venäläinen
Kauppakamari,
Suomalais-ruotsalainen
kauppakamari). Suomen ulkopuolella Team Finland -verkostoa puolestaan edustaa yli
70 paikallista tiimiä, jotka kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen
viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. Vaikka
verkoston ydintoimijat ovatkin julkisrahoitteisia, on yhteistyöllä yritysten, järjestöjen ja
korkeakoulujen kanssa suuri rooli.
Team Finlandissa mukana oleva Finpro hallinnoi Export Finlandia, joka edistää
suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Export Finlandin yksi kasvuohjelma on
koulutusvientiohjelma Future Learning Finland, jonka tarkoituksena on koota yhteen ja
verkottaa alan suomalaiset toimijat. Ohjelma on suunnattu suomalaisille yrityksille ja
oppilaitoksille, joilla on yhteistyöhalukkuutta, kiinnostusta ja kykyä kansainväliseen
liiketoimintaan sekä valmiutta lähteä mukaan toteuttamaan ja kehittämään suomalaista
koulutusvientiä. Sen tavoitteena on kasvattaa suomalaista koulutusliiketoimintaa
kansainvälisillä markkinoilla.
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Future Learning Finland –ohjelma haluaa nostaa suomalainen koulutusviennin uudelle
tasolle. Sen ajatuksena on, että Suomella on mahdollisuudet kasvaa koulutusviennin
kärkimaaksi ja että suomalaiselle koulutusratkaisuille on kysyntää - tähän mennessä
kysyntä vain ei ole kohdannut tarjontaa optimaalisella tavalla.
Lähteet:
Export Finland: Future Learning Finland. http://www.exportfinland.fi/ohjelmat/futurelearning-finland
Team Finland: Team Finland lyhyesti. http://team.finland.fi/team-finland-lyhyesti
Team Finland: Team Finland lyhyesti, ohjaus. http://team.finland.fi/team-finlandlyhyesti/ohjaus
Team Finland: Team Finland lyhyesti, tehtävät. http://team.finland.fi/team-finlandlyhyesti/tehtavat
Team Finland: Team Finland lyhyesti, verkosto. http://team.finland.fi/team-finlandlyhyesti/verkosto

3.5. Yritysyhteistyö sekä toimialakohtaiset kontaktit ja
projektit
Koulutusviennin perusteena olevat tuotteet sekä niiden taustalla olevan osaamisen
läpinäkyvyys tulee määritellä ja kartoittaa osaamiskartoituksena osallistuvista
organisaatioista. Koulutusosaamisen tuoteajattelu ja osaamisen laajentaminen
kansainväliseen konseptiin/lokalisointi edellyttää osallistuvilta henkilöiltä vahvaa omaa
kiinnostusta
ja
motivaatiota
yhdessä
substanssiosaamisen
kanssa.
Osaamiskartoituksen perusteella kehitettävä asiantuntijapankki voisi toimia kansallisesti
ja/tai organisaatiokohtaisesti osaamisen näyteikkunana. Tarvittaessa koulutusvientiin
osallistujien kansainvälisen toiminnan taitoja ja ymmärrystä tulee tukea valmennuksen
keinoin.
Monessa maassa varsinaista ammatillista koulutusta ei ole, tai se on hyvin
järjestäytymätön tai yritysvetoinen. Tämän vuoksi yritykset kouluttavat usein itse
henkilökuntaa omiin tarpeisiinsa. Ammatillisen koulutuksen viennin tarve on osaltaan
siten yrityksissä, joiden kautta myös valtion koulutusjärjestelmän kehittäminen voi olla
suotuisaa. Yrityskontaktien kautta eteneminen voi tapahtua myös non-formaalien
kanavien kautta, kuten kauppakamarien, henkilökohtaisten kontaktien ja jopa Rotary42

/Lions –järjestöjen toimijoiden kautta. Tarpeen tunnistaminen kohdemaassa on
kehittämisen lähtökohta ja työelämä määrittelee paljolti tarvetta.
Vientitarpeen
tunnistaminen
voi
tapahtua
myös
olemassa
olevien
kehittämishankeverkostojen kautta. Eri toimijoilla kuten EU:lla, maailmanpankilla,
kehitysrahastoilla yms. on paljon yhteiskunnan kehittämiseen liittyviä hankkeita ympäri
maailmaa. Näiden hankkeiden ja toimijaryhmien kanssa verkostoituminen voi avata
uusia toimintalinjoja ja yhteistyömahdollisuuksia myös osana suurempia
kehittämisohjelmia. Kansainvälisessä hankerahoituksen maailmassa erityinen
hankekehittämisen ja –kirjoittamisen osaaminen korostuu eikä sen vuoksi henkilötasolla
tehtävää epämuodollista verkostoitumista voi jättää huomioimatta, vaan sitä pitäisi
tehdä järjestelmällisesti. Maailmanpankin ja muiden globaalien tunnustettujen
toimijoiden kautta tapahtuva vaikuttaminen eri rahoituksen kohdemaihin/hallintoihin on
tehokasta ja tarjoaa valmiit väylät rakenteellisiin uudistuksiin kohdemaissa.
Vapaaehtoistyön kontakteja voi olla helpompi löytää, mutta rahoituksen saaminen
kehittämiseen voi taas toisaalta olla haasteellisempaa. Vahvuutena järjestöillä on usein
laajat paikalliset verkostot. Valtion eri hallinnonalojen ja yritysten väyliä eri maihin
kannattaa aktiivisesti kartoittaa yhteistyössä FINPRON kanssa.

3.6. Järjestöyhteistyö
Kehitysapujärjestöt tekevät perinteisesti paljon töitä koulutuksen kehittämisessä
kehittyvissä maissa. Suomen kehitysapua leimaa se, että suomalaisten toimijoiden työ
kohdentuu usein hauraisiin valtioihin ja heikoimpiin kohderyhmiin. Kehitysapujärjestöjen
toiminnassa korostuu perusopetus ja siinä erityisesti naisten ja lasten lukutaidon
nostaminen. Järjestöt tekevät myös ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä.
Toiminnan muoto vaihtelee lyhyemmistä koulutuksista ministeriöiden tukemiseen ja jopa
oppilaitosten perustamiseen.
Järjestöistä World Vision ja Plan Suomi keskittyvät perusopetukseen. Suomen
Lähetysseura tekee perusopetusta sekä jonkin verran ammatillista koulutusta. Unicef
Suomi on erityisesti varainkeruun asialla, mutta tekee jonkin verran yrittäjyyteen liittyvää
työtä.
Suomessa toimivista järjestöistä Kirkon Ulkomaanapu (KUA) keskittyy
toiminnassaan ammatilliseen koulutukseen ja sen kehittämiseen. KUA toimii yli 20
maassa kaikista köyhimpien parissa, toiminnan kohteena ovat erityisesti hauraat valtiot.
Visionsa mukaisesti “Kirkon Ulkomaanapu hakee myönteistä muutosta tukemalla
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä haurailla ja katastrofiherkillä alueilla”.
Hallitusohjelman
voimakkaat
kehitysavun
leikkaukset
heijastuvat
vahvasti
kehitysapujärjestöjen toimintaan. Uuden tilanteen edessä järjestöt joutuvat
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tarkastelemaan toimintaansa uudelleen sekä hakemaan uudenlaisia kumppanuuksia
kuten myös toiminta- ja rahoitusratkaisuja työnsä jatkamiseksi.
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on yhdessä KUA:n, Accenturen ja Fuzun
kanssa rakentanut ammatillisen koulutuksen kehittämiskonseptia kehittyville alueille.
Konseptia on tarkoitus päästä pilotoimaan ja jatkokehittämään.
Pienempien toimijoiden (kansalaisjärjestöt, seurakunnat ym.) toiminta on usein
pienimuotoista eikä siten välttämättä tarjoa optimaalisia puitteita yhteistyölle
ammatillisten toimijoiden kanssa.

3.7. Euroopan Unionin kärjet vuosille 2015 - 2020
EU ministerikokous on nostanut seuraavat kärjet vuosille 2015-2020:
• Työpaikalla
tapahtuva
oppiminen
kaikissa
muodoissaan,
erityisesti
oppisopimustyyppisessä koulutuksessa. Vahva osallistaminen eri tahoille,
työelämä, yhteistyötahot ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät.
• Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen vahvistaminen EQAVETin
suositusten mukaisesti kattaen eri ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot.
• Ammatillisen koulutuksen aidon saavutettavuuden vahvistaminen ja aiemmin
hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen vahvistaminen.
• Tutkinnon suorittavan avaintaitojen vahvistaminen opetussuunnitelmissa ja
näiden taitojen saavuttamisen mahdollistaminen niin nuorten kuin aikuisten
koulutuksessa
• Opettajien
ja
kouluttajien
ammatillisen
osaamisen
kehittäminen
oppilaitosmuotoisessa ja näyttötutkintoperustaisessa koulutuksessa laadun ja
tehokkuuden varmistamiseksi.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on elintärkeää vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden
kesken, vahvistaa erinomaisuutta ja innovointia, siirtyä osaamisperusteisuuteen ja
käyttää yhteisesti sovittuja eurooppalaisia työkaluja ja periaatteista ammatillisessa
koulutuksessa.
Komissio näkee ammatillisen koulutuksen yhtenä keskeisenä elinkeinopoliittisena
keinona nostaa Euroopan talous taas nousuun, samoin nuorisotakuu nähdään erittäin
tärkeänä syrjäytymisen ehkäisyn keinona. Viime vuonna työnsä alkanut komissio siirsi
ammatillisen koulutuksen ja kulttuurin pääosastolta työllisyyden pääosastolle viime
vuoden vaihteessa. Perusteena oli juuri se, että ammatillinen koulutus nähdään
elinkeinopolitiikan ja työllisyyden yhtenä kivijalkana.
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4. Kilpailijat ja heidän tekemät kaupat
4.1. Rakennerahastot ja tarjouspyyntökannat
Maailmanpankki (World Bank Group)
Maailmanpankin koulutussektorin strategia “oppia kaikille” (World Bank’s Education
Sector Strategy 2020 Learning for All, http://goo.gl/XBP4vm) korostaa, että oppimisen
avulla vahvistuvat tiedot ja taidot auttavat nostamaan heidät köyhyydestä ja edistävät
kehitystä.
Maailmanpankin tuki keskittyy teemoihin, jotka ovat tärkeitä kehittyville maille:
• Early Child Development (ECD) investointien ylösajo mahdollistamaan
elinikäisen oppimisen ja tuottavuuden tulevaisuudessa.
• Varmistamalla, että koulussa todella opitaan perustaidot.
• Mahdollistamalla tyttöjen ja heikossa asemassa olevien lasten koulutus.
• Kuromalla umpeen ero osaamisen kehittämisen, korkeakouluopetuksen ja
työmarkkinoiden välillä.
• Puuttumalla kaikilla tasoilla järjestelmiin tehokkuuden ja läpinäkyvyyden
lisäämiseksi.
Maailmanpankki on myös keskittynyt parantamaan työelämän tuottavuutta tutkimalla
miten koulutuksella voidaan poistaa monissa maissa esiintyvää osaamisvajetta.
Maailmanpankki suorittaa ja tukee täsmällisten vaikutusten arviointia tuottaakseen
parempaa tietoa siitä, mikä tuottaa tuloksia koulutuksessa erilaisissa olosuhteissa.
http://www.worldbank.org/
Aasian kehityspankki (Asian Development Bank)
Vaikka Aasia on ollut menestystarina lasten koulutuksen saralla, alueella on edelleen
vakavia puutteita koulutuksen toteutuksessa ja henkilöresursseissa kaikilla tasoilla.
Kehityskohteita ammatillisessa koulutuksessa:
• Ammatillisen koulutuksen linkittyminen työpaikkoihin ja siellä tapahtuvaan
koulutukseen
• Ammatillisen koulutuksen tason ja työelämän vaatimusten vastaavuus
• Työssäoppimisen liittäminen säännölliseksi osaksi ammatillista koulutusta
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•

Ammatillisessa koulutuksessa opetettavien taitojen yhdenmukaistaminen
hallituksen suuntaviivojen mukaiseksi

http://www.adb.org/
Euroopan investointipankki (European Investvent Bank)
Euroopan investointipankki “lainaa, takaa ja neuvoo”. “Tuemme hankkeita, joilla on
merkittävää vaikutusta kasvuun ja työllisyyteen Euroopassa.” Suhdannevaihtelujen
mukaan toimet keskittyvät neljään teemaan:
• Innovaatiot ja osaaminen (Innovation and skills)
• Pienyritysten rahoitukseen (Access to finance for smaller businesses)
• Ilmastonmuutokseen (Climate Action)
• Koulutuksen ja osaamisen edistäminen
EIB tukee investointeja, jotka parantavat koulutuksen laatua ja kilpailukykyä
varustamalla oppilaitoksia, tukemalla opetusohjelmien kehittämistä ja edistämällä
opiskelijaliikkuvuutta.
EIB tukee myös globaalia kasvua Euroopan ulkopuolella.
http://www.eib.org/index.htm
Euroopan aluekehitysrahasto
Uutta kauden 2014–2020 painopisteissä
• Tulospainotteisuuden vahvistaminen: selkeämmät ja mitattavat tavoitteet
tilivelvollisuuden parantamiseksi.
• Yksinkertaistaminen: yhdenmukaiset säännöt viidelle rahastolle.
• Edellytykset: erityisten ennakkoehtojen käyttöönotto ennen kuin varat voidaan
ohjata.
• Kaupunkiulottuvuuden vahvistaminen ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen:
vähimmäismäärä
EAKR:n
osoittamista
varoista
yhdennettyihin
kaupunkihankkeisiin ja vastaavasti ESR:n varoista syrjäytyneiden väestöryhmien
tukemiseen.
Koheesiopolitiikalle on asetettu 11 temaattista tavoitetta, jotka tukevat kasvua kaudella
2014–2020. Tavoitteet 1–4 ovat investointien pääkohteita.
1. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen
2. Tieto- ja viestintätekniikoiden saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen
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3.
4.
5.

Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen
Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan
edistäminen
6. Ympäristön laadun säilyttäminen, suojeleminen ja luonnonvarojen käytön
tehokkuuden parantaminen
7. Kestävän liikenteen edistäminen ja liikenneverkkoinfrastruktuurien
parantaminen
8. Kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden
tukeminen
9. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta
10. Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen
11. Julkishallinnon tehokkuuden lisääminen
http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/erdf/
Pohjoismainen kehitysrahasto (Nordic Development Fund)
Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) apurahat
NDF
myöntää
apurahoja
matalan
tulotason
maissa
toteutettaviin
ilmastonmuutosinvestointeihin.
Tukikelpoisista
aloista
voidaan
mainita
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. NDF myöntää
apurahoja pääasiassa tekniseen tukeen (konsulttipalvelut), investointeihin (tavarat, työt
ja palvelut) ja muihin tekniseen tukeen liittyviin aiheellisiin kustannuksiin.
NDF myöntää apurahoja yhteisrahoitusperiaatteella. Apurahojen suuruus vaihtelee 500
000 eurosta enintään neljään miljoonaan euroon.
Rahoitus perustuu ehdotuspyyntöihin, jotka ovat avoimia julkisyhteisöille, yrityksille,
tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja kansalaisjärjestöille sekä hyväksytyille paikallisille
kumppaneille tukikelpoisissa matalan tulotason maissa.
Lisätietoja tästä rahoitusmahdollisuudesta (http://www.ndf.fi/)
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Tarjouspyyntötietokannat
Tarjoustietokantoja on runsaasti; sekä yleisiä että toimialasuuntautuneita.
TED (Tenders Electronic Daily)
TED (Tenders Electronic Daily) on Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan
verkkoversio, joka on omistettu Euroopan julkisille hankinnoille. TED tarjoaa vapaan
pääsyn liiketoimintamahdollisuuksiin. Se päivitetään viisi kertaa viikossa noin 1500
julkisella hankintailmoituksella, jotka ovat tulleet Euroopan unionista, Euroopan
talousalueelta ja muualta.
Voit selata, etsiä ja lajitella hankintailmoituksia maan, alueen, liiketoimintasektorin ja
muiden hakukriteerien mukaan. Tiedot kaikista hankintailmoituksista julkaistaan 24
virallisella Euroopan unionin kielellä. Kaikki Euroopan unionin toimielinten ilmoitukset
julkaistaan lyhentämättöminä näillä kielillä.
Miksi kannattaa rekisteröityä TEDiin?
• TEDin kaikkiin tietoihin, myös arkistoon, pääsyä varten.
• Käyttäjäprofiilin yksilöllistämiseksi tarpeittesi mukaan.
• Hakuprofiilin mukaisten ilmoituksien saamiseksi sähköpostitse.
• RSS-syöttöjen yksilöllistämiseksi verkkosivujasi ja RSS-lukijoita varten.
• TEDiin rekisteröityminen ja sen käyttö on täysin ilmaista ja pysyy ilmaisena.
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
"Yrittäjyys ja ekologia" -tietoportaali (venäjänkielinen)
Venäläisen Allmedian pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi ylläpitämä "yrittäjyys
ja ekologia" -tietoportaali tarjoaa uutisia, lainsäädäntöä, normatiivisia dokumentteja,
määräyksiä, asetuksia, yhteystietoja ja muuta tietoa yritystoimintaan liittyvistä
ympäristökysymyksistä, kuten ympäristökirjanpidosta, jäte- ja luonnonvarojen
käyttölisensseistä ja maksuista, alan valvonnasta, viranomaisista ja muista toimijoista.
Sivustolla on myös yritys- ja tarjoustietokanta, termisanakirja ja karttoja.
http://www.businesseco.ru
Hankintahaku
Hankintahaku on hakukone julkisen sektorin tarjouspyynnöille (maksullinen).
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Ilmainen tarjoustietokanta International Bid and Tender Opportunities
https://hankintahaku.fi/?locale=fi
Enterprise Europe
Enterprise Europe Network on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille
tarjoava verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 50 maassa ympäri maailman.
Verkosto tarjoaa yrityksille:
• Yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa
• Seminaareja ajankohtaisista kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista
• Tukea sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen
• Palveluita kansainvälisen yhteistyökumppanin hakuun
• Palautekanavan EU-komissiolle kohtaamistasi sisämarkkinaongelmista
• Innovaatioiden kaupallistamiskyvyn analysointi- ja neuvontapalvelut
http://www.yrityssuomi.fi/web/enterprise-europe-network
Kansainvälisen yrityskumppanin haku
http://een.ec.europa.eu/services/going-international
ONBID – Business To Government Worldwide (International Bid and Tender
Opportunities)
OnBid.org on kansainvälisten ostojen e-markkinapaikka, jossa on kansainvälisiä
tarjouspyyntöilmoituksia, tarjouksia ja hankintasopimuksia kaikkialta maailmasta.
OnBid.org on tarkoitettu auttamaan yrityksiä tekemään kauppaa globaalisti. Se auttaa
tunkeutumaan uusille markkina-alueilla ja löytämään uusia asiakkaita.
http://www.onbid.org/
International tenders
“Tervetuloa sivuillemme, jotka ohjaavat sinua julkisten hankintojen viidakossa”.
Valitsemalla kohdemaan pääsee käsiksi kansallisiin ohjeisiin.
http://www.internationaltenders.eu/
YK:n hankinnat (UN tenders)

49

YK:n hankinnat ja tiedot niiden rahoituksesta löytyvät eri järjestöjen omilta sivuilta:
1.
IAEA – International Atomic Energy Agency www.iaea.org
2.
ILO – International Labor Organization www.ilo.org
3.
ITC – International Trade Center www.intracen.org
4.
UNDP – United Nations Development Program www.undp.org
5.
UNESCO – United Nations Education, Scientific and Cultural Organization
www.unesco.org
6.
UNFPA – United Nations Populations Fund www.unfpa.org
7.
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees www.unhcr.ch
8.
UNICEF – United Nations Children Fund www.unicef.org
9.
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization www.unido.org
10.
UNOPS – United Nations Office for Project Services www.unops.org
11.
UN/PD – United Nations Procurement Division (The Secretariat)
www.un.org/Depts/ptd
12.
UNRWA – United Nations Relief and Works Agency www.unrwa.org
13.
WFP – World Food Program www.wfp.org
14.
WIPO – World Intellectual Property Organization www.wipo.int
15.
IFAD – The international Fund for Agricultural Development www.ifad.org
16.
UNOV – UN office at Vienna www.unov.org
17.
ITU – International Telecommunication Union www.itu.org
18.
UNECA – United Nations Economic Commission for Africa www.uneco.org
19.
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations www.fao.org
20.
AFDB – African development Bank www.afdb.org
Global tenders - maksullinen
Maksullinen teemoitettu tarjouspyyntötietokanta.
http://www.globaltenders.com/global_tenders_subscription.htm

4.2. Maakohtaisia tilastoja
Maakohtaisia tilastoja on melko vaikea saada, eikä niiden vertaileminen ole helppoa,
koska ne sisältävät keskenään erilaista tietoa. Eri maiden vienti- ja tuontitilastot sekä
EU-tason tilastot ryhmittelevät koulutuksen viennin eri tavoin. Korkeakoulutasoinen
koulutuksen vienti on yleensä selvästi erotettu, mutta ammatillisen koulutuksen vientiä
ei pysty helposti erottamaan maiden vientitilastoista. Eri lähteistä tehtyjen havaintojen
mukaan merkittävimmät koulutusviennin rahavirrat kulkevat edelleen opiskelija- tai
lukukausimaksujen kautta, kun ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat vientimaan
oppilaitoksissa tai sen satelliiteissa.
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Ammatillisen koulutuksen viennissä merkittävää roolia näyttelevät isojen
teollisuusyritysten ulkomaille perustamat ammatilliset opistot. Yhtenä esimerkkinä tästä
on PSA Peugeot-Citroën ja Ranskan opetusministeriön yhdessä perustamat campukset
PSA:n tehtaiden kupeeseen Slovakiassa ja Meksikossa.
Toisena esimerkkinä Festo Didactic, joka on perustanut ympäri maailmaa kymmeniä
sertifioituja koulutuskeskuksia ja järjestää tutkintotavoitteista oppisopimuskoulutusta
sekä oman erityisalansa jatko- ja täydennyskoulutusta useissa kymmenissä maissa.
Festo Didactic vastaa yli 100M€:n liikevaihdollaan, joka syntyy 850 kouluttajan voimin,
suurta suomalaista ammatillista oppilaitosta. Erona on se, että samankokoisella
suomalaisella ammatillisella oppilaitoksella on tavallisesti kymmenkunta saman alan
erityisosaajaa.
France diplomatie,
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/educational-cooperation/franceand-higher-vocational/article/intermediate-higher-vocational
Festo Didactic,
http://www.festo-didactic.com/de-de/training-and-consulting/ueber-uns/trainer-undberater/?fbid=ZGUuZGUuNTQ0LjEzLjI4LjI2ODY5
Iso-Britannia
75 % Iso-Britannian koulutuksen vientituloista tulee maahan saapuvien ulkomaalaisten
opiskelijoiden opiskelijamaksuista. Iso-Britannian strategiana on kasvattaa ulkomailla
tuotettujen
koulutuspalvelujen
osuutta
koulutusviennin
kokonaisuudesta.
(http://thepienews.com/news/uk-launches-major-education-exports-strategy/.)
Iso-Britannian hallituksen arvio koulutuksen viennin arvosta vuoden 2011 aikana:
Table 7.1: Estimated value of UK education exports in 2011
£m (2011 prices, to nearest £10m)
Higher Education (including EU students)
Tuition fees (net of scholarships)

3,660

Living expenditure

6,150

Other

1,000

(Cost to Govt of tuition fee loans to EU undergraduates – RAB charge)

(70)

English Language Teaching
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Tuition and living expenses

2,000

Schools
Tuition and living expenses

620

Education Products and Services

1,590

Further Education
Tuition fees

320

Living expenditure

810

Other

40

Transnational education income – indicative figures only
Higher Education *

300

English Language Teaching **

90

Schools ***

960

Further Education ****

30

TOTAL

17,490

Source: Internal BIS estimates based on methodology from the London Economics report

Lähde:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/340601/bi
s-13-1082-international-education-accompanying-analytical-narrative-revised.pdf
Australia
Australian – joidenkin tilastojen mukaan maailman kolmanneksi suurimman
koulutusviejän, toisien viidenneksi – koulutusviennin volyymi oli vuosina 2009 - 2010
19,1 miljardia dollaria. Selkeästi suurin osa, 18,5 miljardia dollaria, koostui
ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelusta Australiassa ja siis vain 585 miljoonaa dollaria
muusta koulutusviennistä. Muuta koulutusvientiä ovat mm.
konsultointi,
koulutusinstituutioiden palvelut ja kirjekurssit.
(https://blogit.jamk.fi/koulutusvienti/tag/koulutusvienti/.)
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5. Liite: Muisti-lista markkina-alueen valitsemisen tueksi
Alla oleva muistilista kokoaa yhteen tärkeimpiä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon
vientimarkkina-alueen valinnassa. Muistilista pohjautuu Opetushallituksen, CIMOn ja
Suomen Urheiluopiston järjestämillä Ammatillisen koulutuksen kansainväliSYYSpäivillä
28.10.2015 pidetyn työpajan tuotoksiin.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ:
lakien ja poliittisen tilanteen ymmärtäminen
kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin ymmärtäminen
vientiyrityksen kohdemaan verkostojen kartoittaminen ja muodostaminen
tietoliikenteen ja liikenneyhteyksien selvittäminen
mahdollinen aikaero
kohdemarkkina-alueen rajaaminen
KYSYNTÄ:
asiakkaan ja loppukäyttäjän identifioiminen
asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
markkinoiden kysynnän selvittäminen
KILPAILU:
kilpailutilanteen selvittäminen
OMAT RESURSSIT:
vientiyrityksen /-verkoston osaamispooli ja resurssit asiakkaan tarpeiden
tyydyttämiseksi
liiketoimintaosaaminen kansainvälisessä konseptissa
Think outside the box. Think big!
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