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Tietoja kyselystä
• Kysely lähetettiin 141 suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjälle
• Kyselyyn vastasi 80 koulutuksen järjestäjää
• Vastausprosentti 57%

Kyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Ammattiopisto SAMIedu
AVA-instituutin kannatusyhdistys ry
Axxell Utbildning Ab

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Raudaskylän Kristillinen Opisto ry.
Rovalan Setlementti ry/Rovala-Opisto
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Cimson Oy

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr
Kiipulasäätiö
Kirkkopalvelut ry

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland
SASKY koulutuskuntayhtymä

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Eurajoen kristillinen opisto
Helsingin kaupunki

Kisakalliosäätiö
Koulutuskeskus Salpaus

Savon koulutuskuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Savon koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Helsingin kristillisen opiston säätiö
Helsinki Business College Oy
Hengitysliitto ry

Lahden Konservatorio Oy
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon koulutus Oy

Suomen Urheiluopisto
Suomen Yrittäjäopisto
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Hevosopisto Oy
Hyria koulutus Oy
Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y.

Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry
Marttayhdistysten liitto ry
Optima

Svenska Österbottens förbund/Yrkesakademin i Österbotten
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Joensuun kaupunki
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Osekk
Oulun kaupunki
Oy Porvoo International College Ab

Tanhuvaaran Urheiluopisto
TEAK Oy
Turun Aikuiskoulutuskeskus

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän kristillinen opisto
Järviseudun koulutuskuntayhtymä

Palkansaajien koulutussäätiö
Peimari koulutuskuntayhtymä
Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry

Turun kaupunki, ammatillinen koulutus
Turun kristillisen opiston säätiö
Työtehoseura ry

Kainuun ammattiopisto
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys
Kankaanpään opisto

Pirkanmaan urheiluhierojakoulu
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Vamia
Vantaan kaupunki

Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr

Varalan Urheiluopisto / Varalan säätiö

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etela-Savon Koulutus Oy

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Järjestämisluvan omaavan organisaation juridinen toimintamuoto

18,75%
15 kpl, joista yksi
avoin yhtiö

10,00%
8 kpl

Kunta
Kuntayhtymä

33,75%
27 kpl

20,00%
16 kpl

17,50%
14 kpl

Osakeyhtiö
Säätiö
Yhdistys

Onko organisaatiossanne tehty strateginen linjaus tutkintoviennistä?
6,25%
5 kpl

41,25%
33 kpl

Ei, olemme päättäneet olla lähtemättä
mukaan tutkintovientiin
Emme ole vielä tehneet linjausta asiasta

52,50%
42 kpl

Kyllä, olemme mukana tai lähdössä mukaan
tutkintovientiin

Tutkintovientiä suunnittelevan/toteuttavan organisaation toimintamuoto

14,29%
9 kpl

Osakeyhtiö

20,63%
13 kpl

Säätiö
Yhdistys
65,08%
41 kpl

Huom. 63 vastannut 80:stä

Onko tutkintovientiä suunnitteleva/toteuttava organisaatio eri kuin
järjestämisluvan omaava organisaatio?

31,82%
21 kpl
Ei, tutkintovienti toteutetaan osana
järjestämisluvan omaavaa organisaatiota
Kyllä, on eri
68,18%
45 kpl

Huom. 66 vastannut 80:stä

Onko organisaatiosi myymässä tutkintotavoitteista tilauskoulutusta
vuosien 2018-2019 aikana EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin?

31,25%
25 kpl

Ei
Kyllä
68,75%
55 kpl

Onko organisaatiosi myymässä tutkintotavoitteista koulutusta yksilöille
kohdemaissa vuosien 2018-2019 aikana?

22,50%
18 kpl

Ei
Kyllä

77,50%
62 kpl

Kyselyyn vastanneiden kysymyksiä
ja kommentteja tutkintoviennistä

Kyselyyn vastanneiden kysymyksiä ja kommentteja tutkintoviennistä
• Olemme halukkaita olemaan mukana tutkintoviennissä, jossa on mukava meidän lisäksi vähintään yksi toinen
organisaatio.
• Missä vaiheessa kaikki koulutuksen järjestäjät ovat tasa-arvoisessa asemassa tutkintoon johtavan koulutuksen
viennin suhteen? Tällä hetkellä ohjaus- ja kasvatusala ei ole mahdollinen ja siihen meillä olisi halukkuutta sekä
mahdollisuuksia.
• Milloin tutkintojen vienti aukeaa myös yksityisille yrityksille joilla tutkinnon järjestämisoikeus?
• Tällä hetkellä ei ole kiinnostusta tutkintovientiin, enemmänkin asiakkaiden tarpeisin kohdistuvasta kovan rahan
koulutusten viennistä. Kiinnostus herää, jos tutkintovienti voisi tarkoittaa myös tutkinnon osien vientiä.
• Olemme kiinnostuneita tekemään tutkintojen vientiä / koulutusvientiä oikeana liiketoimintana. Tähän
tarvitsemme pienen kokomme vuoksi kumppanuuksia. Meillä on yhteistyösopimuksia useassa maassa
toimivien oppilaitosten kanssa.
• Tulkinta seuraavaan asiaan: Kuntalaissa todetaan kilpailun ja yhtiöittämisvelvoitteen osalta: ”Kunnan hoitaessa
2 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessamarkkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön,
osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus).” Poikkeuksena todetaan
kuitenkin mm. seuraavaa: ”Kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: järjestää
laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksenjärjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa
edellyttävää koulutusta...” Tarkoittaako tämä silloin, että järjestämislupiin pohjautuva tutkintovienti ei kuulu
yhtiöittämisvelvoitteen alle?

Kyselyyn vastanneiden kysymyksiä ja kommentteja tutkintoviennistä
• Tavoitellaanko tutkintojen hinnoitteluun valtakunnallista linjausta? Onko suunnitteilla markkinointi- ja
pääsykoeyhteistyötä ETA- ja EU-maiden ulkopuolisille hakijoille? Team Finlandin rooli?
• Miten voisimme yhdessä tehdä tätä, ei varmaankaan ole järkevää, että kaikki ponnistelevat erikseen
pienillä resursseilla....
• Kuinka tarkasti rajatusti tätä säädellään, tutkinto kerrallaan, vai onko vientilupa yleisemmän tason
puitelupa, tämä olisi toivottavaa.
• Onko tutkintovientiin rahoitusta saatavilla?
• Voiko koulutusvienti olla Suomessa tapahtuvaa, pitkien liikkuvuuksien yhteydessä tehtävää tutkinnon
osien koulutuksia (hankitaan ulkomaalaisia opiskelijoita työvoiman tarpeeseen ja siis samalla koulutetaan
heitä koulutuksen järjestämisluvan puitteissa)?
• Milloin koulutusvienti olisi mahdollista lainsäädännöllisesti?
• Koskisiko vienti myös perustutkintojen lisäksi ammattitutkintoja?
• On oppisopimuskoulutuksen myymiselle ulkomaille nyt lainsäädännöllisiä esteitä niin kuin aikaisemmin,
tämä on jäänyt epäselväksi
• Haluaisin tietää aiheesta enemmän.
• Oppilaitoksen perustaminen avaa monia kysymyksiä.

