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Johdanto
Koulutusviennin tavoitteita on linjannut koulutusviennin edistämistä koskeva valtioneuvoston
periaatepäätös vuodelta 2010. Opetus ja kulttuuriministeriön selvitysryhmä laati syksyllä 2013
toimenpideohjelman koulutusviennin edistämiseksi. Taustalla oli valtioneuvoston Team Finland 
strategia, jossa OKM:n tehtäväksi annettiin valmistella koulutusviennin toimenpideohjelma.
Tähän mennessä selvitykset ja kehittämishankkeet ovat painottuneet korkeakoulusektorille,
tosin selvitysryhmän esittämä toimenpideohjelma soveltuu pääsääntöisesti tavoitetasolla myös
ammatillisen koulutuksen viennin kehittämiseen.
Selvitysryhmän esittämä toimenpideohjelma koostui seuraavista osaalueista:
1. Laadunhallinta ja oppiminen nostetaan keskiöön
2. Rekrytoidaan Suomeen lisää motivoituneita opiskelijoita
3. Poistetaan itse tekemämme lainsäädännölliset esteet
4. Tehdään koulutusviennistä kannattavaa liiketoimintaa
5. Tuetaan koulutusviennillä kehityspolitiikkaa
6. Vahvistetaan koulutusviennillä myönteistä Suomi maakuvaa
7. Toimenpideohjelman seuranta
(http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/koulutusvienti/index.html)
Laajamittaisemmin ei ammatillisen koulutuksen viennistä ole kuitenkaan keskusteltu, eikä
ammatillisen koulutusviennin toiminta ja kumppanuusmalleja ja niiden vaatimia rakenteita ole
aiemmin selvitetty.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä yhä useampi on kuitenkin herännyt siihen, että
ammatillisen koulutuksen viennillä olisi potentiaalia monipuolistaa oppilaitosten nykyistä
toimintaa sekä laajentaa rahoituspohjaa, kunhan esteet, mahdollisuudet ja tarvittavat uudet
prosessit reunaehtoineen saadaan selvitettyä, analysoitua ja sovittua uusista käytännöistä.
Tämän prosessin vauhdittamiseksi Opetushallitus avasi joulukuussa 2014 hankehaun, jossa
tavoitteena oli kansallinen hanke ja jonka tuloksena syntyy toimintasuunnitelma ammatillisen
koulutuksen viennin kehittämiseksi. Hankkeen toteuttavat 14 ammatillisen koulutuksen toimijan
verkosto vuoden 2015 aikana.
Verkosto on laatinut tämän nykytilaanalyysin toimintasuunnitelmatyön pohjaksi. Nykytila
analyysin laatimisessa on käytetty sekä toimijoiden omia kokemuksia että mm. Amke ry:n
vuonna 2014 tekemää kyselyä jäsenistölle. Nykytilaanalyysin luonnos on esitetty avoimessa
verkkoseminaarissa 23.3.2015. Seminaarin tallenteet löytyvät hankkeen sivuilta
http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/osallistu/
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1. Ammatillisen koulutuksen viennin tilanne

AMKE ry:n koulutusvientikyselyn mukaan
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n jäseninä on 83 ammatillisen koulutuksen
järjestäjää, joissa opiskelee yli 90 % ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Loka
marraskuussa 2014 AMKE ry teki jäsenistölleen kyselyn koulutusviennistä. Kyselyyn vastasi 35
koulutuksen järjestäjää eri puolelta Suomea.
Selvityksen perusteella koulutusvienti kiinnostaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja sen
kehittämiseen löytyy selkeästi halua. Yli puolet vastanneista on jo sisällyttänyt koulutusviennin
osaksi organisaation strategiaa. Lähes kolmanneksella on järjestämislupa vieraskieliseen
tutkintoon. Koulutusvientiä tukevaa osaamista on ammatillisen koulutuksen järjestäjillä jo jonkin
verran, esimerkiksi kokemusta koulutusten järjestämisestä ja kouluttamisesta erilaisissa
kulttuureissa sekä olemassa olevia suhteita muihin maihin.

Kuva: Koulutusjärjestäjien vahvuuksia ammatillisen koulutuksen viennin edistämisessä AMKE
ry:n koulutusvientikyselyn mukaan
Koulutusvientiä rajoittaa tällä hetkellä tutkintoon johtavan koulutuksen myymisen estävä
lainsäädäntö. Haasteina ammatillisen koulutuksen kehittämisessä nähtiin kansallisen strategian
ja valtakunnallisen yhteistyön ja pitkäjänteisen sitoutumisen puute. Myös kaupallista ajattelua ja
tuotteistamisosaamista kaivattiin. Lisäksi haasteina tuotiin esille koulutusorganisaatioiden
kokemattomuus kansainvälisessä toiminnassa sekä kaupallisessa kilpailussa yleensäkin.
Koulutusvientiin on haastellista löytää rahallisia, ajallisia ja henkilöstöresursseja ilman että
otetaan riskejä perustoiminnan järjestämisessä.

Kuva: Haasteita ammatillisen koulutuksen viennin edistämisessä AMKE ry:n
koulutusvientikyselyn mukaan
Kun kysyttiin mitkä maat tai alueet kiinnostavat koulutusviennin näkökulmasta, tuotiin
vastauksissa useimmiten esille Kiina valtavan potentiaalinsa vuoksi. Lisäksi mainittiin Venäjä
(pidemmällä tähtäimellä), saksankieliset maat (suhteet olemassa), Baltia, Pohjoismaat,
lähialueet, muu Eurooppa, ItäEuroopan maat, Aasia, EteläAmerikka ja SaudiArabia ja
Brasilia. Yhteisenä nimittäjänä kiinnostaville markkinoille vastaajat pitivät mahdollisuutta toimia
pääosin englannin kielellä.
Muutama vastanneista hallinoi jo useiden miljoonien eurojen arvoista koulutusviennin
projektisalkkua. Useimmat koulutuksen järjestäjät ovat kuitenkin vasta tunnusteluvaiheessa ja
tutustumassa kaupalliseen toimintaan kansainvälisillä markkinoilla. Tyypillistä tilannetta voisi
kuvata kysymykseen “Onko oppilaitoksellanne halua/mahdollisuutta panostaa koulutusvientiin
2015  2016? Jos kyllä, niin miten?” annettu vastaus: “Eurot ovat tiukilla. Pitää olla hyvät
suunnitelmat, jos lähdetään investoimaan riihikuivaa rahaa.  Osana isompaa kokonaisuutta
voisi kuitenkin olla mahdollista.”

2. Ammatillisen koulutuksen viennin kehityskohteet

Tässä luvussa kuvattavat osaalueet on nimetty koulutusviennin kehityskohteiksi aiemmassa
selvityksessä:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr09.pdf

2.1 Koulutusviennin osaaminen oppilaitoksissa
Koulutusviennissä korostuu kansainvälinen liiketoimintaosaaminen. Erityisiä haasteita tuottaa
muun muassa myynti, sopimuksiin liittyvät kysymykset, hinnoittelu ja rahoitusosaaminen sekä
tuotteiden ja palvelujen lokalisointi.
Suomessa on erittäin vähän yrityksiä, jotka tarjoavat palveluratkaisuja globaalisti.
Koulutussektorille soveltuvia skaalautuvia liiketoimintamalleja ei ole toistaiseksi pystytty
luomaan. Tuotteet, palvelut ja toimintamallit ovat pitkälti samoja kuin kansainvälisissä
kehittämishankkeissa aiemmin toteutetut kokonaisuudet: opintovierailut, lyhytkurssit, tietyn
kokonaisuuden yhteiskehittäminen.
On myös nähtävissä, että koulutusvientiin liittyy oppimisprosessi ja koulutuksen järjestäjillä on
keskenään hyvin erilaiset valmiudet lähteä toteuttamaan vientiä. Nykytilanteessa, jossa on
nähtävissä, että koulutussektorin resurssit tulevat vähenemään, onkin hyvä herättää
keskustelua siitä miten koulutuksen järjestäjät voisivat tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä
saadakseen uusia avauksia vientiin ja toisaalta hyödyntääkseen kentällä olemassa oleva
osaaminen.
Alla on kuvattu kolmen aktiivisesti vientiin panostavan organisaation tilanne ja toimintamalli.
Case Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Koulutusvienti on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategiaa. Koulutusviennillä
tavoitellaan lisäresursseja, kansainvälistymisen vahvistamista ja henkilöstön kansainvälisten
urapolkujen avaamista. Kansainvälisten koulutusliiketoimintavalmiuksien systemaattinen
kehittäminen alkoi vuonna 2012 Lisävauhtia koulutusvientiin hankkeessa (EAKR,
1.8.2012–30.6.2014). Tällä hetkellä koulutusviennin koordinointi ja kehittäminen on keskitetty

kuntayhtymän johdon ja kehittämisen alle. Koulutusviennin tärkein kumppani on kuntayhtymän
osaomistama EduCluster Finland Oy.
Merkittävin ammatillisen koulutuksen vientiavaus tehtiin vuonna 2014 Shanghaihin. Vuoden
2013 lopulla allekirjoitettu aiesopimus Shanghain opetushallinnon kanssa johti ammatillisten
opettajien täydennyskoulutuksen toteuttamiseen kesämarraskuussa 2014. Koulutus huipentui
kiinalaissuomalaisen ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen (ChinaFinland Center of
Excellence in Vocational Education) avajaisiin joulukuussa 2014. Keskuksen tavoitteena on
kehittää Kiinan ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. Kiina yhteistyötä
tehdään yhdessä EduCluster Finlandin, HaagaHelian ja Omnian kanssa.
Lisäksi kuntayhtymä on ollut osatoteuttajana mm. kiinalaisille ammatillisten oppilaitosten
opettajille ja johdolle suunnatussa kehittämisohjelmassa, Kazakstanin ammatillisen koulutuksen
rehtoreille suunnatussa koulutusohjelmassa, Chilessä toteutetussa
metsäkonekuljettajakoulutuksessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa myös maksullisia
opintovierailupalveluja niin EduCluster Finlandin kautta tuleville asiakkaille kuin suoraan
ulkoisille asiakkaille.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä pyrkii kaupalliseen yhteistyöhön myös lähialueilla toimivien
suomalaisten yritysten henkilöstökoulutuksissa. Tällä hetkellä UPM:n Chudovon vaneritehtaalla
on menossa järjestyksessään toinen maksullinen henkilöstökoulutus. Tämän lisäksi on
toteutettu pienimuotoisia työturvallisuuskoulutuksia Venäjällä toimiville rakennusalan yrityksille.
Kansainvälisten yrityskoulutusten koordinointi keskitettiin vuoden 2015 alusta Jyväskylän
koulutuskuntayhtymän omistamalle ao koulutus Oy:lle.
Yksi kehittämisen painopisteistä Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä on ollut henkilöstön
osaamisen kehittäminen. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä henkilöstön kiinnostusta
kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin kartoitettiin keväällä 2013. Kaikkiaan 102 henkilöä ilmaisi
kiinnostuksensa. Kiinnostuneet vastasivat kyselyyn, jossa kartoitettiin heidän kansainvälistä
osaamistaan ja kokemustaan. Kyseiselle ryhmälle kohdennettiin Opettajassa on talenttia 
tilaisuudet, joissa käsiteltiin koulutusvienti ja kansainvälistä asiantuntijuusteemaa yleisesti.
Tämän lisäksi toteutettiin Minustako kansainvälinen asiantuntija valmennus, jonka
painopisteenä oli oman osaamisen tunnistaminen ja sen kuvaaminen (cv ja bioworkshopit).
Lisäksi valmennukseen kuului pienessä määrin kulttuurienväliseen viestintään ja esiintymiseen
liittyviä kokonaisuuksia. Koulutus toteutettiin englanniksi yhteistyössä EduCluster Finland Oy:n
kanssa. Kaikkiaan valmennukseen osallistui yli 70 henkilöä ja sen suoritti kokonaisuudessaan
42 henkilöä.
Valmennuksen käyneet asiantuntijat koottiin englanninkielisine osaamiskuvauksineen LinkedIn 
verkkoyhteisöpalveluun, jonne perustettiin ryhmä nimeltä Jyväskylä Educational Consortium,
International Experts. Tällä hetkellä LinkedIn ryhmässä on 52 osaajaa. Henkilöstön osaamisen
kehittämistä on jatkettu tarjoamalla mm. jatkokoulutusta esiintymiseen englannin kielellä.

Valmennuksiin osallistuneita henkilöitä on hyödynnetty koulutusvientitoteutuksissa niin
kotimaassa kuin ulkomailla.
Case Tampereen Aikuiskoulutussäätiö/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
TAKKissa koulutusvientitoiminta pohjautuu aiempaan kansainväliseen toimintaan ja sen
avainhenkilöille ja organisaatiolle mukanaan tuomaan osaamiseen. TAKK on jo pitkään
toteuttanut kansainvälistä toimintaa, jossa keskiössä ovat olleet kansainväliset
kehittämishankkeet, kouluttajien vierailut (TAKKista ulkomaille ja muista maista TAKKiin) sekä
kumppanuusverkostojen rakentaminen ja ylläpito. Tämä toiminta on tuonut mukanaan
konkreettista osaamista: kielitaitoa, monikulttuurisuusosaamista, vuorovaikutustaitoja, verkosto
osaamista ja rahoitusosaamista. Lisäksi toiminta on rakentanut viennille otollista maaperää
organisaatiossa tekemällä kansainvälisyyttä ja sen merkitystä näkyväksi ja ymmärrettäväksi.
Asenteet vientitoimintaa kohtaan ovat olleet pääosin positiiviset.
Varsinaisen vientitoimintaan liittyvän osaamisen kehittämisen TAKK käynnisti johtotasolta siten,
että kun päätös vientitoimintaan mukaan heittäytymisestä oli tehty, järjestettiin johdolle ja kv
vastaaville ulkopuolisen konsultin vetämänä vientistrategian työpajapäivät. Vientiosaaminen
vahvistui ja pajojen tuloksena syntyi TAKKin vientistrategia. Johdolle on tämänkin jälkeen
järjestetty kielikoulutusta, viennin juridiikkaan ja tuotteistamiseen liittyvää koulutusta sekä
konsultointia tärkeimpään TAKKin koulutusvientikohteeseen (Kiina) liittyen. Johdon osaamisen
kasvattaminen ja strategisen osaamisen vahvistaminen on olennaisen merkittävää
vientitoiminnan onnistumiselle.
TAKKissa on lisäksi kartoitettu henkilöstölle avoimella kyselyllä kvtoiminnasta kiinnostuneita.
Ryhmään ilmoittautui noin 30 henkilöä, joiden kanssa on pidetty kaksi aamupalaveria ja lähdetty
kartoittamaan lisäosaamisen tarpeita. Tälle ryhmälle tarjotaan jatkossa ainakin CV:en ja
biografien laatimiseen liittyvää koulutusta, tarvittaessa myös kieli ja kulttuurivalmennusta.
Lisäksi henkilöstöä kannustetaan osallistumaan kansainvälisille liikkuvuusjaksoille, jotka ovat
yksi työväline kvosaamisen vahvistamisessa. Henkilöstön osaaminen kerätään HR
järjestelmään siten että sieltä on helppo tarpeen mukaan hakea relevanttia osaamista kuhunkin
vientikeissiin. Osaamisen kehittäminen pyritään saamaan entistä systemaattisemmaksi.
TAKKissa vientitoiminnan tukena on ollut myös venäjän ja kiinan kielen natiivipuhujia valittujen
kohdemaiden mukaisesti. Venäjän kielen taitaja on TAKKin kouluttaja, jonka toimenkuvaan on
lisätty Venäjän ja Kazakstanin vientiin liittyviä tehtäviä ja lisäksi on käytetty venäjää taitavia
työharjoittelijoita esim. websivujen kieliversion tuottamisessa. Kiinatuntemusta löytyy TAKKin
kvtoimintaa tukevasta yksiköstä, jossa on ollut toistaiseksi yksi kiinalainen tutkija
tutustumisjaksolla. Lisäksi yksi kiinan kielen osaaja on rekrytoitu TAKKiin erikseen.
Vientiin ja siihen liittyvään osaamisen kehittymiseen on TAKKissa tämän kaiken lisäksi liittynyt
alusta alkaen vahva verkostoituminen; yhdessä tekemisen ja yhteisiin keskusteluihin
osallistumisen kautta osaaminen kasvaa parhaiten. TAKK on alusta lähtien ollut jäsen Future

Learning Finland klusterissa ja toiminut aktiivisesti myös pirkanmaalaisessa Learning Bridge 
verkostossa. Lisäksi kumppanuuksia osaamisen vahvistamiseksi on haettu
ammattikorkeakoulusta ja oltu konsortiossa heidän kanssaan asiakkaan painopisteiden
mukaisesti.
Case Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Omniassa on kerrytetty kokemuksia koulutusviennistä ja siihen rinnastettavista ulkomaisista
kehittämisprojekteista vuodesta 2011. Omnia on myös FLF:n (Future Learning Finland) jäsen.
Omnian yhtymäpalveluissa toimiva viiden hengen oppimiskumppanuudettiimi (Education
Partnerships) vastaa Omnian koulutusviennin tavoitteista, toteutuksesta ja kehittämisestä.
Kuntayhtymän johtaja vahvistaa puolivuosittain koulutusviennin operatiivisen
toimintasuunnitelman ko. ajanjaksolle.
Omnialla on parhaillaan käynnissä kaksi laajaa EuropeAidrahoitteista projektia; Egyptissä
ammatillisen koulutuksen kehittämisprojekti (1,3 milj.) ja Kosovossa koko koulutussektorin
kehittämisprojekti (4 milj.). 2015 alkuvuodesta käynnistyy ammatillisen koulutuksen
yrittäjyyskasvatusprojekti Tunisiaan. Lisäksi Omnia on kumppanina konsortiossa, jonka toimesta
avattiin joulukuussa 2014 China – Finland VET Center of Excellence. Keskus tarjoaa
ammatillisen koulutuksen kehittämis ja koulutuspalveluja.
Edellä mainittujen projektien lisäksi Omnia toteuttaa lyhytkursseja ja tarjoaa study visit
palveluja ryhmille. Tyypillisiä aiheita ovat olleet:
● työssäoppiminen
● työelämäyhteistyö
● projektioppiminen
● mobiilioppiminen
● Suomen ammatillisen koulutuksen järjestelmä
● arviointi
● laatutyö.
Omniassa on pidetty tärkeänä sitä, että koulutusvienti on yhtäältä osa strategiaa ja toisaalta
selkeästi oma kokonaisuutensa, joka on muusta kansainvälisyystyöstä erillään. Omniassa
koulutusviennin toimintaperiaatteet noudattavat strategian mukaisia painopisteitä.
Koulutusvientitoiminta perustuu Omniassa lisäarvoa tuottavaan asiantuntijuuteen ja
kumppanuuksiin, joilla on liiketaloudelliset tavoitteet. Kumppanuussopimuksia on solmittu sekä
suomalaisten että ulkomaalaisten toimijoiden kanssa ja siten pyritty hallitusti laajentamaan
vientitoimintaa.
Oppimiskumppanuuksien toiminta Omnian strategian painopisteiden mukaisesti jaoteltuna:

1. Toimimme yhteiskuntavastuullisesti
Omnian koulutusvientiprojektit tähtäävät systeemiseen vaikuttavuuteen
koulutusjärjestelmätasolla, jolloin tehdään yhteistyötä ministeriöiden, Opetushallituksen ja
vastaavien toimijoiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Koulutuksen laadun ja
saavutettavuuden parantamisella edistetään tasaarvoa ja työllisyyttä kotimaassa ja
kohdemaissa.
2. Kehitämme oppimisratkaisuja ja innovaatioita
Koulutusvienti tarjoaa mahdollisuuden testata Suomessa kehitettyjä toimintamalleja,
pedagogisia ratkaisuja ja konsepteja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Vaihtelevissa
ympäristöissä toimiminen sekä oppimisratkaisujen tuotteistaminen ja skaalaaminen eri
asiakasryhmien tarpeisiin ja kulttuureihin haastaa omnialaiset innovoimaan ja kehittämään
aktiivisesti omaa osaamistaan.
3. Teemme vaikuttavaa alueellista yhteistyötä
Koulutusvientihankkeet vaativat hyvän verkoston. Omnia tekee vaikuttavaa alueellista
yhteistyötä muun muassa käynnissä olevien Twinninghankkeiden kautta, joissa on mukana
henkilöstöä yli 25 koulutusalan organisaatioista. Yhteistyötä tehdään niin ikään vahvasti Espoon
KuntaKesun mukaisesti eri kouluasteiden ja viennistä kiinnostuneiden yritysten kanssa.
4. Varmistamme tuloksellisen toiminnan
Omnian koulutusviennin lähtökohtana on kehittää koulutuksesta palveluliiketoimintaa
kansainvälisille markkinoille, kumppaneina koti ja ulkomaiset yritykset ja koulutusalan
organisaatiot. Konsortiot tarjoavat mahdollisuuden erikoistua ja tarjota vahvinta osaamista sekä
mahdollistavat myös liiketoiminnan riskin jakamisen.

2.2 Viennin tukimekanismit ja koulutusviennin erilaiset toimijat
Viennin tukimekanismit
Viennin tukimuotoja oppilaitoksille ei ole, vaan ne on suunnattu pääosin yrityksille. Yritystukia
koordinoidaan työ ja elinkeinoministeriön kautta ja sen avustusta koskevan ohjeen (TEM
119/03.01.04/2012) mukaan tuen saajan tulee olla alalla ammattimaisesti toimiva yhteisö.
Esimerkiksi oppilaitosten toteuttamat yhteishankkeet tai niiden myymät palvelut eivät voi olla
avustusten kohteena. Hakijana ei myöskään voi olla julkinen toimija, valtion virasto tai yksikkö,
kunta tai kaupunki. Valtionavustuksia saavat oppilaitokset katsotaan omistuspohjasta
riippumatta julkisiksi toimijoiksi. Oppilaitosten omistamat yritykset katsotaan myös julkisiksi
toimijoiksi, koska niiden taustayhteisöt saavat valtionavustuksia. Lisäksi oppilaitosten

omistamien yritysten koko määrittyy taustayhteisön eli oppilaitoksen koon mukaan. (HUOM!
Pääosin suora lainaus: Suomi kansainvälisille koulutusmarkkinoille. Selvitysryhmän muistio.
Toimenpideohjelma koulutusviennin edellytysten parantamiseksi. Opetus ja kulttuuriministeriön
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:9.)
Erilaisia rahoituskanavia voidaan kyllä hyödyntää oppilaitosten koulutusvientivalmiuksien
kehittämiseen. Jos koulutusvienti ja sen edistäminen ovat osa alueellisia painotuksia, voivat
oppilaitokset hakea EU:n rakennerahastovaroja tai maakunnan kehittämisrahaa esimerkiksi
tuotteistamista varten. Nämä hankkeet edellyttävät aina alueellista yhteistyötä. Välillisesti
koulutusviennin edistämiseen, mm. yhteistyöverkoston rakentamiseen, voidaan hyödyntää
esimerkiksi OPH:n ammatillisen koulutuksen kansainvälisiä verkostohankkeita tai EU:n ENPI
CNCohjelmia, joista tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla.
Koulutusviennin rahoituksesta löytyy opas osoitteesta http://rahoitusopas.osaamisverkko.fi.
Oppaan ovat laatineet AriMatti Auvinen (HCG Consulting Group ) ja Päivi Korhonen (PDGE
Oy). Rahoitusopas on julkaistu vuoden 2014 alussa eli ennen EU:n uuden rahoituskauden
alkua. Tämän vuoksi rahoitusoppaan tieto ei ole kaikilta osin ajantasainen. Opas antaa kuitenkin
vinkkejä rahoituksen etsijöille.
Muunlaista koulutusviennin tukea on mahdollista saada mm. seuraavien toimijoiden kautta:
Future Learning Finland (FLF) hanke (http://www.futurelearningfinland.fi), Suomalaisen
oppimisosaamisen verkosto ry (http://www.fclc.fi/).
FLF on Finpron hallinnoima hanke, jossa on tällä hetkellä 29 jäsenorganisaatiota, joista vain
muutama on toisen asteen ammatillisen koulutuksen edustajaa. FLF:n ydintehtäviä ovat
markkinoiden ja niiden kysynnän tunnistaminen, fokusoidut teemavierailut ja tilaisuudet
kohdemaissa, valikoidut messuesiintymiset ja liiketoimintamahdollisuuksien välittäminen
jäsenille. Tavoitteena on myös edistää koulutusviennin suomalaisen toimijakentän
verkottumista, (Suomi kansainvälisille koulutusmarkkinoille. Selvitysryhmän muistio.
Toimenpideohjelma koulutusviennin edellytysten parantamiseksi. Opetus ja kulttuuriministeriön
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:9.)
Suomalaisen oppimisosaamisen verkosto ry perustettiin 2014. Yhdistyksen tarkoituksena on
kehittää ja edistää suomalaista koulutusvientiä sekä tarjota foorumi vertaisoppimiselle ja
tietotaidon jakamiselle koulutusvientiedellytysten vahvistamiseksi. Yhdistys kehittää ja tarjoaa
jäsenilleen koulutusvientitoimintaa tukevia palveluita sekä edistää alan verkostoitumista.
Koulutusvientitoimijat
Kansallisesti koulutusviennin ympärille on syntynyt erilaisia yhteenliittymiä: mm. Turun
yliopiston, Tampereen yliopiston ja ItäSuomen yliopiston yhteenliittymä ja Ammatillisten

opettajakorkeakoulujen yhteistyörakenne. Yhteenliittymiä on syntynyt myös alueellisesti:
FinnWayLearning (Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun
Aikuiskoulutuskeskus), KaakkoisSuomen koulutusvientiklusteri, EduCluster Finland Oy, jonka
omistajina ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Jyväskylän
ammattikorkeakoulun.
Ammatillista koulutuksen vientiä ovat tähän mennessä harjoittaneet yksittäiset ammatilliset
oppilaitokset/ koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut ja EduCluster Finland Oy. Pääosin
ammatillisen koulutuksen vientiä on tehty konsortioissa, joissa on ollut mukana ammatillisia
oppilaitoksia ja ammattikorkeakouluja.
AMKE:n laatimassa ammatillisen koulutuksen järjestäjille suunnatussa koulutusvientikyselyssä
37:stä vastaajasta 21 kertoi, että koulutusvienti kuuluu osaksi organisaation strategiaa tai
toimintasuunnitelmaa. Vastaajista puolestaan 16 kertoi kuuluvansa johonkin koulutusvientiä
harjoittavaa yhteenliittymään. Yhteenliittymiä olivat mm. FLF, KaakkoisSuomen
koulutusvientiklusteri, Finedu, ECF Finland.

2.3 Kansallisten toimijoiden välinen yhteistyö
Yksi FLF:n keskeisistä tavoitteista oli lisätä kansallisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Osittain
tavoitteessa on onnistuttu, mutta haasteena on ollut muun muassa koettu keskinäinen
kilpailuasetelma, vientistrategian ja tavoitteiden puuttuminen ammatillisen koulutuksen osalta,
toimijoiden (eri alojen yritykset, kouluasteet) siiloutuminen ja organisoitumis sekä
toimintamallien jatkuvat muutokset.
Mikäli koulutusviennistä halutaan merkittävää liiketoimintaa, tulisi nyt hajanaisen kentän pystyä
organisoitumaan ketterästi ja ennen kaikkea asiakaslähtöisesti. Merkittävän kaupan
toteuttamiseen tarvitaan useamman koulutuksen järjestäjän resursseja ja yleensä asiakkaille
parhaiten soveltuvat ratkaisut vaativat myös eri kouluasteiden ja yritysten yhteistyötä.
Vastaavista järjestelyistä ei ole kotimaan toiminnassa kokemusta, joten alku on ollut haparoivaa
ja etsii yhä muotoaan.
Yhteistyön uudet muodot tuovat tullessaan kysymyksiä, jotka ovat koulutusorganisaatioille
haastavia ja joista ei ole aiempaa kokemusta. Tyypillisesti esimerkiksi kansainväliset IPR
kysymykset, sopimukset, vastuut ja riskit ovat aiheita, joista ei ole kokemusta.
Aktiivisimmat toimijat ovat muodostaneet keskenään sekä eri kouluasteiden toimijoiden kanssa
konsortioita pystyäkseen tarjoamaan laajempia tuote ja palvelupaketteja kansainvälisille
asiakkaille. Tämä toimintamalli jakaa riskejä, antaa mahdollisuuden hyödyntää eri toimijoiden
osaamista ja tarjoaa laajemman poolin resursseja kaupan toteutuessa. Konsortiomuotoiseen

toimintaan liittyy myös haasteita, etenkin mikäli osapuolet eivät ole aiemmin tehneet yhteistyötä
ja organisaatioiden päätöksentekoprosessit ja sen myötä ketteryyden asteet eroavat kovasti
toisistaan. Osapuolilla tulisi alusta alkaen olla yhteinen ymmärrys siitä, mitä myynti ja
toteutusprosessin eri vaiheet vaativat. Lisäksi konsortion jäsenten vahvuuksien ja osaamisen
tulisi tarjota synergiaetuja niin jäsenten kuin asiakkaan näkökulmasta.
2.4 Tutkintoon johtava koulutus ja maksuttomuus
Suomessa toisen asteen tutkintoon johtavan koulutuksen opetus on maksutonta, tosin
oppimateriaali voi olla maksullista. Tämä rajoittaa suomalaisten koulutuksenjärjestäjien
liiketoimintamahdollisuuksia, koska lukukausimaksullisen tutkintoon johtavaan koulutuksen
järjestäminen ei ole mahdollista. Konsultoinnista, täydennyskoulutuksista ja tutkintojen osien
suorittamisesta voidaan periä maksuja eräin rajoituksin sekä Suomessa että ulkomailla, mutta
kyseiset vaihtoehdot eivät aina vastaa asiakkaiden tarpeisiin.
Hallitus esitti vuonna 2015 eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamista
siten, että korkeakoulut saisivat jatkossa periä lukukausimaksuja EU/ETAalueen ulkopuolisilta
opiskelijoilta korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa. Esitystä ei
hyväksytty.
Voimassa oleva tilauskoulutuslaki antaa kuitenkin ammattikorkeakouluille ja korkeakouluille
mahdollisuuden toteuttaa maksullista tutkintotavoitteista koulutusta ulkomailla. Ammatillisen
koulutuksen lainsäädäntö ei tunne vastaavaa järjestelyä. Ammatillisiin tutkintoihin liittyvät
kielitaitovaatimukset sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintotoimikuntiin pohjautuvat
rakenteet tuovat omat haasteensa ammatillisen koulutuksen sektorin koulutusvientiin.
2.5. Oppilaitosten perustoimintojen ja koulutusvientiliiketoiminnan erottaminen
Ammatillisen oppilaitoksen mahdollisuudet harjoittaa liiketoimintaa määräytyvät paljolti
lainsäädännön ja organisaation juridisen aseman ja toimintamuodon kautta. Suomessa on
vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 103 ammatillista oppilaitosta (Tilastokeskus PXWeb
tietokanta).
Ammatilliset koulutuksenjärjestäjät (ammatilliset oppilaitokset) voivat olla toimintamuodoltaan
joko:
● kunnan/kuntayhtymän omistamia oppilaitoksia, esimerkiksi
○ Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (Omnia)
○ Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO)
○ Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO)
● säätiön ylläpitämiä oppilaitoksia, kuten
○ Kiipulasäätiö (Kiipulan ammattiopisto)
○ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston säätiö
○ Tampereen Aikuiskoulutussäätiö/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK)

●

●

osakeyhtiöitä, esimerkkeinä
○ Helmi Liiketalousopisto Oy
○ Helsinki Business College Oy
rekisteröityjä yhdistyksiä.

Juridiikkaa ja roolituksia koulutusliiketoimintamahdollisuuksien takana
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (21.8.1998/630) kertoo, että ”laissa tarkoitetun
koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja
vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukea elinikäistä
oppimista”. Samainen laki kuvaa, että ”ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä opiskelijoille
voidaan järjestää opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa”, joihin luetellaan
ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, vammaisten opiskelijoiden
valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä maahanmuuttajille tarjottava ammatilliseen
peruskoulutukseen valmistava koulutus. Laissa määritellään lisäksi, että ammatillista
peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa erityisoppilaitoksissa
ja muissa oppilaitoksissa sekä oppisopimuskoulutuksena.
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (21.8.1998/631) säätää näyttötutkintoina suoritettavia
ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa
koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta
(ammatillinen aikuiskoulutus). Samoin ko. lakia sovelletaan lisäksi ammatillisen
aikuiskoulutuksen yhteydessä toteutettavaan työelämän kehittämis ja palvelutoimintaan. Sillä
tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille, tarjottavia osaamisen
kehittämispalveluja. Tätä kokonaistarjontaa voivat opetus ja kulttuuriministeriön luvalla järjestää
kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt/säätiöt tai valtion liikelaitokset. Toisin sanoen,
koulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, valtakunnallisissa
ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa ja muissa oppilaitoksissa sekä oppisopimuskoulutuksena.
Opetus ja kulttuuriministeriö voi myöntää pysyvän työelämän kehittämis ja palvelutehtävän
(TYKE) ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle. Työelämän kehittämis ja palvelutehtävän
piirissä analysoidaan työelämän ja erityisesti pienyrittäjien osaamistarpeita sekä rakennetaan
henkilöstön koulutus ja kehittämisohjelmia, alueellisissa ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa
hankkeina. Näissä tehtävissä ammatilliset koulutuksenjärjestäjät kehittävät yhteistyökykyään
yritysten ja työelämän kanssa.

Kunta ja kuntayhtymäpohjaisten oppilaitosten lähtökohta tehdä koulutusliiketoimintaa:
Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitosten perustoiminnan ja liiketoiminnan eriyttäminen on
tähän saakka ollut vahvasti sidoksissa oppilaitoksen juridiseen asemaan. Vuoden 2015 alusta

kuntalakia uudistettiin siten, että kunnat ja kuntayhtymät velvoitetaan entistä tiukemmin
yhtiöittämään kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toiminnan. Yhtiöiden myötä
kuntayhtymä säilyttää mahdollisuuden toimia kilpailluilla markkinoilla. Kuntalain muutos ei koske
lakiin perustuvaa, luvanvaraista ja valtion rahoittamaa koulutusta. Yhtiöittämisvelvoite ei
myöskään koske tehtäviä tai palveluja, joita kuntayhtymä järjestää kiinteästi opetukseen
liittyvinä opiskelijatöinä.
Esimerkkinä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymään perustettiin vuoden 2015 alussa ao koulutus oy.
Koulutusviennissä toimitaan edelleen osaomistetun EduCluster Finland Oy:n kautta,
mutta joissakin yksittäisissä liiketoimintapohjaisissa koulutusmyyntitapauksissa
mennään ao koulutus Oy:n kautta (esimerkiksi ulkomailla toimivien suomalaisyritysten
henkilöstökoulutukset).

Säätiöiden ja osakeyhtiöiden mahdollisuudet tehdä koulutusliiketoimintaa:
Säätiölaki (5.4.1930/109) määrittelee, että säätiön perustamiseen on hankittava lupa. Säätiöllä
on oltava vahvistetut säännöt ja se on merkittävä erityiseen säätiöistä pidettävään rekisteriin.
Säätiölaki määrittelee, että säätiön säännöissä on mainittava säätiön tarkoitus ja miten se on
toteutettava.
Esimerkkinä Tampereen Aikuiskoulutussäätiö/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen Aikuiskoulutussäätiön (TAKS) tarkoituksena on edistää aikuisväestön
ammatillisten valmiuksien kehittämistä ja ylläpitämistä yhteiskunnan taloudellisen ja
teknisen kehityksen mukaisesti työhön sijoittumisen, työpaikan säilyttämisen ja työuralla
etenemisen parantamiseksi. TAKS ylläpitää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta,
Tampereen Aikuiskoulutuskeskusta (TAKK), jonka tehtävänä on tarjota ja järjestää
ammatillista aikuiskoulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta.
Aikuiskoulutuskeskuksessa voidaan järjestää myös ammatillista aikuiskoulutusta
tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää palvelu, tutkimus ja työtoimintaa. TAKSin
säännöissä mainitaan myös, että säätiö voi lisäksi, mikäli se katsotaan
tarkoituksenmukaiseksi, ylläpitää muutakin aikuisväestön ammatilliseen koulutukseen
liittyvää tai sitä tukevaa toimintaa, kuten koulutuksessa syntyvien erilaisten suoritteiden
tuotanto ja myyntitoimintaa. Liiketoiminnasta todetaan, että säätiö ei pyri saavuttamaan
toiminnallaan taloudellista voittoa, mutta pitää kuitenkin tavoitteena, että
aikuiskoulutuskeskus olisi mahdollisimman itsensä kannattava.

Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624) määrittelee, että osakeyhtiö voi olla yksityinen (yksityinen
osakeyhtiö) tai julkinen (julkinen osakeyhtiö). Yhtiöllä on osakepääoma, osakkeita voidaan
rajoituksitta luovuttaa ja hankkia, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakeyhtiön
toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä
määrätä toisin. Käytäntö on myös osakeyhtiömuotoisilla ammatillisilla koulutuksenjärjestäjillä
yksinkertainen liiketoiminnan suhteen  tavoitteena on voiton tuottaminen.

Esimerkkinä Helmi Liiketalousopisto (www.liiketalousopisto.fi)
Helmi on vuonna 1957 perustettu Helsingin Malmilla toimiva toisen asteen ammatillinen
oppilaitos, joka tarjoaa liiketalouden ja matkailualan perus ja ammattitutkintoihin
valmistavaa koulutusta niin päivä kuin ilta ja monimuotoopintoina. Helmi
Liiketalousopiston omistaja ja ylläpitäjä on Helmi Liiketalousopisto Oy. Yhtiökokous
valitsee kouluyhtiön hallituksen sekä oppilaitoksen johtokunnan. Yhtiön
osakkeenomistajina on lähinnä helsinkiläisiä yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä sekä
Helsingin ja Vantaan kaupungit. Oppilaitos itse omistaa mm. HAAGAHELIA
ammattikorkeakoulusta 13 %.
Koulutusvientiliiketoiminta ammatillisessa oppilaitoksessa (lähteenä www.minedu.fi):
Suomi tavoittelee koulutusvientiin perustuvaa yritystoimintaa. Koulutusviennin edistämistä
koskeva valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 2010 linjasi koulutusviennin tavoitteita.
Opetus ja kulttuuriministeriön selvitysryhmä laati syksyllä 2013 toimenpideohjelman
koulutusviennin edistämiseksi. Mahdollisista toiminnan osaalueista ammatillisen koulutuksen
ytimeen istuvat erityisen hyvin esimerkiksi laadunhallinta, työelämäyhteistyö ja työpaikoilla
oppiminen, hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä työpaikoilla kehitettävä
pedagoginen osaaminen (työssäoppimisen ohjaaminen, työpaikkaohjaaminen). Kaikkiaan 103
ammatillisen oppilaitoksen oppimisympäristöt (oppilaitoksissa ja työpaikoilla) tarjoavat Suomelle
huikean demonstraatioportfolion ja oppimisympäristöjen tutkimuskentän.
Koulutusviennin toimenpideohjelmaan kuuluva selvitys keskittyi kuitenkin korkeakoulutukseen.
Yksi selvityksen pääosaalueista, maksullinen tutkintotavoitteinen koulutus, ei ole
ammatillisessa koulutuksessa koulutusviennin potentiaalisinta sarkaa, vaan esimerkiksi
konsultointi, työelämäpainotteiset ja alakohtaiset henkilöstön täydennyskoulutukset,
laadunhallinta, osaamisen arviointi, opintojen henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki.
Kokonainen ammatillinen oppilaitoskin on vielä viemättä Suomesta konseptina ja ketjuna.
Suomalaiset yritykset ja enimmäkseen korkeaasteen oppilaitokset ovat vieneet koulutusta ja
koulutusosaamista sekä opetusteknologiaa ja kokonaisia koulu ja opetusratkaisuja.
Osakeyhtiöittäminen vaikuttaa lähes ainoalta toimivalta ratkaisulta koulutusvientiliiketoimintaan.

Muodostaako monta pientä vaiko yksi keskitetty yhtiö/säätiö/palveluketju, tätä kysymystä ovat
pyöritelleet viimeisten vuosikymmenten aikana muun muassa Hollanti, Ruotsi, Tanska, saksa,
UusiSeelanti ja IsoBritannia.
Palveluliiketoiminta on täynnä riskejä: uusien osaamisalueiden haltuunotto, uudet markkinat,
ulkomaiset kovan luokan kilpailijat ja markkinointiin käytetyt investoinnit. Pienen maan pienet
resurssit täytyy harkita tarkoin ja kohdentaa koko rintamalla riskien tueksi. Panostus on nyt
enimmäkseen oppilaitosten hartioilla ja oppilaitoksen toimintamuodolla on iso vaikutus siihen
miten perustoiminta taataan ja samalla kehitetään liiketoimintaosaamista ja itse
palveluliiketoimintaa. Suomen valtiolla on monia instrumentteja tuottaa voitokasta liiketoimintaa
eri aloilla, tätä historia todistaa. Koulutus tulisi nähdä yhtenä niistä ja siten aktiivisesti luoda
kokoonpanoja ja palveluita eri toimijoista ja osaamisalueista kirjon ollessa laaja. Valtion luokan
visionäärejä tarvitaan nyt muodostamaan yksinkertaisia mutta toimivia uusia kombinaatioita
globaaliin koulutusvientiliiketoimintaan.

3. Ammatillisen koulutuksen viennin SWOTanalyysi
Alla oleva analyysi toimii pohjana loppuvuodesta 2015 esiteltävälle toimenpideohjelmalle.
3.1 Vahvuudet
1. Hyvä maine koulutustoimijana: Suomi tunnetaan maailmanlaajuisesti
korkealaatuisesta peruskoulutuksestaan vuosien PISAmenestyksen ansiosta ja tämä
maine tukee koko koulutussektorin kansainvälistymistä edelleen.
2. Koulutusosaaminen Suomessa on vankkaa: opettajankoulutus, pedagoginen
osaaminen ja yhteistyön kulttuuri tarjoavat hyvän ympäristön tuotteistaa, kehittää ja
testata koulutusinnovaatioita. Kansallinen tutkintorakenne ja näyttötutkintojärjestelmä
ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja kiinnostavia.
3. Kattava palvelutarjonta: Koulutusosaamisemme on laajaalaista, meillä on
monipuolinen valikoima mitä viedä digitaalisista sisällöistä koulutusjärjestelmien
konsultointiin.
4. Työelämäyhteistyö: Yli 60 prosenttia osaamisen kehittämisestä tapahtuu työpaikoilla.
Työelämäyhteistyö on yksi ammatillisen koulutuksen kulmakivistä – kouluttajat tuntevat
työelämän, osaavat kartoittaa yritysten osaamistarpeet ja tarjota tehokkaita ratkaisuja
niihin.

5. Tiivis verkosto: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat tottuneet toimimaan
verkostomaisesti: yhteistyötä osataan ja halutaan tehdä. Toimijoilla on tutkitustikin
yhteistä tahtoa kehittää ammatillisen koulutuksen osaamisesta globaalia
palveluliiketoimintaa.

3.2 Heikkoudet
1. Strategia ja brändityö Suomitasolla: Koko Suomen koulutusvientisektorin
kehittämisestä ei ole yhteistä tahtotilaa. Ammatillisen koulutuksen kansallinen
vientistrategia puuttuu. Suomalaista koulutusosaamista ei ole tuotteistettu eikä sen
tunnettuuden tai brändin rakennuksen eteen ole tehty riittävästi työtä maatasolla –
kilpailemme maailmalla johtavien koulutusvientimaiden (esim. UK ja UusiSeelanti)
kanssa. Toiminta on tehotonta, strategia ja toimenpidesuunnitelmat ja riskiarvioinnit
puuttuvat.
2. Toimijoiden liiketoimintaosaaminen (tarjoukset, sopimukset, riskit, etabloituminen) on
puutteellista. Koulutussektorilta puuttuu malleja globaalista palveluviennistä sekä
tuotteistamis ja kaupallistamisosaamista. Maksullista kansainvälistä toimintaa ei ole
sisällytetty oppilaitosten toimintaan ja strategioihin laajamittaisemmin. Toimintakenttää ja
markkinaa ei ole kyetty kartoittamaan, kuvaamaan ja tunnistamaan riittävällä tavalla
liiketoiminnan näkökulmasta.
3. Pirstaleisuus: Koulutusvientitoiminnan kehittäminen ja myynti on hajallaan ja
siiloutunutta  asiakkaat kuitenkin haluavat laajoja avaimet käteen toteutuksia. Tällä
hetkellä ei ole tarpeeksi yhteistyötä yritysten ja muiden kouluasteiden kanssa. Public
private yhteiskehittäminen on vielä vähäistä. Toiminta on tehotonta ja kallista, kun kaikki
toimijat yrittävät oppia ja tehdä kaikkea. Nykyisessä tiukassa taloustilanteessa leikataan
helposti juuri uuden toiminnan kehittämisestä.
4. Osaavan henkilöstön saatavuus: Kansainvälisenä asiantuntijana toimimista ei vielä
nähdä luontevana osana omaa urakehitystä ja kansainvälisesti kokenutta henkilökuntaa
on koulutuksen järjestäjillä nyt liian vähän. Englanninkielisillä mailla on selkeä
etulyöntiasema. Lisäksi henkilöstön irrottaminen kansallisista tehtävistä on vaikeaa mm.
työehtosopimusten vuoksi.
5. Riskinottokyky: Koulutuksen järjestäjien riskinottokyky ja halu on heikko. Toimijat ovat
kansainvälisesti erittäin pieniä. Epävarma taloudellinen tilanne ei tue koulutusvientityötä
tai sen vaatimaa kehittämistä ja kansainvälisten referenssien hankkimista.

6. Rahoituksen saatavuus: Koulutusviennin kansalliset tukimuodot ovat hajanaisia
eivätkä sovellu pääsääntöisesti ammatillisen koulutuksen sektorille. Tutkimusrahoitus
keskittyy korkeakoulusektorille ja rahoitus kokonaisuudessaan on pirstaloitunutta.
7. Lainsäädäntö rajoittaa liiketoimintamahdollisuuksia tutkintotavoitteisen koulutuksen
viennin osalta.

3.3 Uhat

1. Kilpailijat valtaavat markkinat: Jos Suomen brändityö ja koulutusviennin organisointi
jäävät heikoiksi, ovat koulutusviennin panostukset jatkossakin tehottomia ja
kannattamattomia eikä kansainvälistä kysyntäpotentiaalia saada hyödynnettyä. Monet
maat ovat panostaneet ensin yhteiskehittämiseen (yli oppiasteiden ja yhdessä yritysten
kanssa) ja brändinrakennukseen ja sitten edenneet vientiin.
2. Ammatillisen koulutuksen arvostuksen puute joillakin kohdemarkkinoilla, mikä voi
johtaa toiminnan heikkoon kannattavuuteen. Ammatillinen koulutus nähdään monissa
maissa vieläkin toisen luokan koulutuksena, josta ei olla valmiita maksamaan vaikka sen
tarve on tiedostettu.
3. Osaamisen puute ja niukat resurssit kohdemarkkinoilla: Infrastruktuuri ja
oppimisympäristöt ovat usein kehittymättömiä niissä maissa, joissa on eniten tarvetta
kehittää ammatillisen koulutuksen sektoria. Tyypillisesti vastuu koulutuksen
kehittämisestä on jakautunut monen eri ministeriön kesken, ja on ymmärrettävä kuka on
päättäjä/todellinen asiakas, kenellä on maksukykyä ja halua. Monissa kohdemaissa on
kehittymätön yksityiskoulusektori ja lainsäädäntö ammatillisen koulutuksen puolella.
4. Tieteellisen tutkimuksen vähäisyys: Mikäli ammatillinen koulutus ei kiinnosta
tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, emme saa koulutusviennin tueksi tarvittavia
tuloksia. Meillä on hyviä käytäntöjä, mutta liian vähän tutkimusta, jolla osoittaa
järjestelmämme toimivuus ja tuloksellisuus.

3.4 Mahdollisuudet
1. Ammatillisen koulutuksen kysyntäpotentiaali maailmalla on valtava –
ammattiosaaminen on noussut mm. nuorisotyöttömyyden ja rakennemuutoksen myötä
merkittäväksi globaalin osaamisen kehittämisen teemaksi, johon koulutuksen järjestäjien
on luontevaa tarttua. Suomalainen koulutusvienti on tähän asti painottunut

korkeakouluopetukseen, mikä on nyt kääntymässä kiinnostukseksi ammatillista
koulutusta kohtaan. Palvelukehitystyön sekä näkyvyyden ja tunnettuuden rakentamisella
on saavutettavissa suuri kaupallinen potentiaali.
2. Merkittävä rahoituslähde: Ammatillisen koulutuksen vienti tarjoaa mahdollisuuden
rakentaa kannattavaa yritystoimintaa ja hankkia lisärahoitusta perustoimintaan ja
koulutuksen kehittämiseen niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin.
3. Työelämäyhteistyö on ammatillisen koulutuksen järjestäjien ydinosaamista, mikä tukee
publicprivatekumppanuuksien kehittämistä myös kansainvälisille markkinoille.
Kotimaisten ja ulkomaisten yrityskumppaneiden ja sijoittajien kasvava kiinnostus
koulutusalaa kohtaan tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia viennin vauhdittamiseen.
4. Suomen kansallinen tutkintojärjestelmä kiinnostaa kansainvälisesti. Makrotasolla
järjestelmän ja käytössä olevien mallien hyödyntäminen on mahdollista, mikäli päästään
valtioiden tason sopimuksiin. Jo nyt suomalaisiin oppimisympäristöihin tehtävät korkean
tason vierailut rakentavat arvokkaita suhteita ja avaavat ovia myös ulospäin.
5. Digitaalisuus avaa toteutustasolla mahdollisuuksia nopeisiin kokeiluihin ja helposti
monistettaviin konsepteihin aiempaa pienemmillä riskeillä.
6. Polut tutkintojen myyntiä varten: ammatillinen toinen aste + korkeaaste tuottavat
yhdessä koulutuspalveluita vientimarkkinoille.
7. Toimijoiden välisen yhteistyön uudenlainen ja aiempaa tehokkaampi organisointi
esim. yhtiömuotoisesti tarjoaa mahdollisuuden käyttää osaamista ja resursseja nykyistä
tehokkaammin, rakentaa suomalaisesta koulutusosaamisesta laajoja kokonaisuuksia,
käynnistää merkittäviä vientihankkeita ja päästä yhdessä uusille markkinoille.

Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke toteutetaan Opetushallituksen tuella.
Sitä koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia kumppaneinaan
EteläSavon Koulutus Oy
Helmi Liiketalousopisto Oy
Helsinki Business College Oy
ItäUudenmaan koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
KemiTorniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Kiipulasäätiö/Kiipulan ammattiopisto
Oulunseudun koulutuskuntayhtymä
PäijätHämeen koulutuskonserni kuntayhtymä
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Savon koulutuskuntayhtymä
Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö ja

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

