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Education Finland kasvuohjelman palvelut

Tuotteiden ja palveluiden kehitys/viritys



Laadun vakuuttaminen asiakkaille

Code of conduct

Support letter -käytännöt/prosessi

Viranomaisdokumenttivaatimukset kohdemaissa

Maakuvan vahvistaminen



Markkinaläsnäololla markkinatuntemusta

• Kohdemarkkinat: Kiina, Kaakkois-Aasia, Gulf ja Latinalainen Amerikka
• Business Finland-verkosto
• Alumniverkostojen aktivointi & viestintä
• Esitykset kaupan esteiden purkutoimiksi
• Kilpailijamaiden parhaat käytännöt



Osaajapoolit ja hubit

• Koulutusviejien vapaaehtoisen ja keskinäisen yhteistyön tuki
• Osaamisen kehittäminen
• Verkottuminen konseptien kehittämiseksi
• Tieto potentiaalisista kv-verkostoista ja kumppaneista
• Koulutusvientitoimijoiden osaajapoolin kokoaminen



Ajantasainen markkinatieto

• Ajankohtaisen markkinatiedon kokoaminen ja tuottaminen
• Tiedotus ja viestintä kohdealueilta
• Digitaaliset verkkoaivoriihet kohdealueiden palvelutarjonnan 

kehittämiseksi



Kasvu- ja rahoitus

• Eri rahoitusmahdollisuudet näkyviksi
• Rahoittajayhteyksien luominen (ml. pääomasijoittajat)
• Tieto kansainvälisiltä rahoitusinstituutioilta ja kilpailutuksista



Tuotteiden ja palveluiden kehitystyö

• Työvälinepakin (toolbox) kokoaminen jäsenten käyttöön
• Jäsenistön yhteiset työpajat tuotekehityksen ja 

palvelumuotoilun tukena
• Hyvien käytäntöjen levittäminen
• Yhteiset jäsentilaisuudet verkostoitumisen tueksi



Myynnin vauhdittaminen

• Delegaatio ja tapahtumapalvelutehtävät
• Yhteinen markkinointimateriaali (maakuvan mukaisesti)
• Virtuaaliset tapahtumat verkossa 



Yhteyksien luominen
• Arvovaltapalvelujen kehittäminen jäsenistön tarpeiden 
• suuntaisesti ja tiedon jakaminen edustustojen palveluista
• Koulutusviennin vuosikalenterin kokoaminen toiminnan 

ennakoinnin tarpeisiin
• Jäsenistön omat vientimatkat 



Toimintamalli: avoimuus, läpinäkyvyys, yhteistyö
• Yhteiskehittäminen – task forcet
• Tiivis yhteistyö rahoittajien, sektorin sisällä ja sidosryhmien 

kanssa
• Yhteinen työalusta/platform: eDuuni
• Jäsentapaamiset 
• Jalkautuminen jäsenten luo
• Aktiivinen viestintä
• Fokus bisneksen kasvun tukemisessa



Education Finland kotisivut

• www.oph.fi/koulutusvienti
• Suomenkieliset sivut palvelemaan suomalaisia koulutusviejiä
• Päivitämme sivuja jatkuvasti
• Jäsenyyden hakuehdot ja ohjelman palvelut sekä linkki sähköiseen 

hakulomakkeeseen

• www.educationfinland.fi
• Ulkomaiselle asiakkaalle suunnatut sivut
• Esittelee mm. jäsenistön

• Twitter: @edu_EEF #educationfinland

http://www.oph.fi/koulutusvienti
http://www.educationfinland.fi/


Jäsenhakuprosessi
• Ensimmäinen kierros 15.9. mennessä, sen jälkeen jatkuva haku

• 15.9. mennessä hakeneille päätösten vahvistus Opetushallituksessa 30.9. mennessä

• Täytä sähköinen lomake: www.oph.fi/koulutusvienti

• Ohjelmatoimisto valmistelee päätöspöytäkirjan ja konsultoi rahoittajia sekä 
Finprota.

• Jäsenyys alkaa jäsenmaksun saavuttua Opetushallitukseen. Lähetämme 
tästä vahvistuksen. 

http://www.oph.fi/koulutusvienti


Jäsenehdot
• Yritys/organisaatio täyttää Team Finland -kasvuohjelmien taloudelliset 

edellytykset jatkuvaan kannattavaan vientitoimintaan
• Yritys/organisaatio on merkitty ennakkoperintärekisteriin
• Yritys/organisaatio sitoutuu raportoimaan säännöllisesti 

kasvuohjelmalle koulutusviennin vaikuttavuus- ja muiden mittareiden 
edellyttämiä tietoja suunnittelun ja toiminnan tueksi.

Lisäksi:
• Code of conduct (laaditaan jäsenten kanssa)



Education Finland kasvuohjelma

Ohjelmakoordinaattori
Hanne Laasonen, +358 295 331 659 

@oph.fi

Ohjelmajohtaja
Lauri Tuomi, +358 295 331 667

www.educationfinland.fi
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