
AMMATILLISELLA 
KOULUTUKSELLA ON VIENTIÄ

Toimintasuunnitelma toisen asteen ammatillisen koulutuksen viennille

kansi2.indd   1 11.12.2015   14.02



Esipuhe: Suomalaisesta ammatillisesta toisen  
asteen koulutuksesta vientimenestys ________________4

Mitä viedään, kun viedään ammatillista koulutusta? ___5

Koulutusviennin volyymi kasvuun – puretaan  
lainsäädännölliset esteet osana ammatillisen  
koulutuksen reformia _____________________________7

Kansainvälisestä toiminnasta liiketoiminnaksi _________9

Hankkeen eteneminen __________________________ 10

Tyhjästä on paha nyhjästä – rahoitus ______________ 13

Pyörää ei kannata keksiä uudelleen –  
benchmarkataan maailmalta _____________________ 15

Brändin rakentaminen __________________________ 17

Kansainvälisestä toiminnasta liiketoiminnaksi _______ 19

Sisällysluettelo

KUVAT: Dan Gustafsson Photography ja Teemu Ylikoski

KANSI JA VUOSIKELLO: BrandX

TAITTO JA PAINO: Erweko Oy, 2015



44



5

Suomalaisesta ammatillisesta toisen 
asteen koulutuksesta vientimenestys

Suomalainen ammatillinen toisen asteen koulutus on koulutusviennin kohdemaiden kon-
tekstissa ainutlaatuista: laadukas, työelämälähtöinen ja eri elämäntilanteisiin sopiva koulu-
tus tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia koulutusviennin kehittämiseen. Tulevaisuuden Suomi 
kaipaa uusia avauksia. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen tuotteistaminen vientiin 
rakentaa juuri tätä tulevaisuutta.

Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hankkeessa mukana olleet neljätoista kou-
lutuksen järjestäjää ovat tehneet vuoden 2015 aikana määrätietoista työtä viennin kehittä-
miseksi. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys 
AMKE ry, Skills Finland ry ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Tiivistä yhteistyötä on tehty 
hankkeen rahoittajana toimineen Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 
kanssa.

Hankkeen aikana koulutuksen kenttä on elänyt myllerryksessä: epävarmuus on selvästi  
lisännyt kiinnostusta ammatillisen toisen asteen koulutuksen osaamisen vientiin. Toisaalta 
tilanne asettaa haasteita uuden liiketoiminnan pääomitukselle.

Koulutussektorilla on hankkeen aikana saavutettu tärkeitä virstanpylväitä, jotka vaikut-
tavat välillisesti tai suoraan toimialan tulevaisuuteen. Selkeitä edistysaskelia ovat olleet 
korkeakoulujen saama lupa periä lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opis-
kelijoilta, päätös ammatillisen koulutuksen reformista lainsäädäntöuudistuksineen sekä 
hankkeen veturiorganisaatioiden (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Tampereen Aikuiskoulutus-

keskus) anoma kokeilulupa aloittaa ammatillisten näyttötutkintojen vienti vuonna 2016.

Hankkeen viestiä ammatillisen toisen asteen koulutuksen viennin mahdollisuuksista on 
jaettu verkon välityksellä, avoimissa kuulemistilaisuuksissa ja tiedotustilaisuuksissa eri 
puolilla maata. Hankkeen järjestämissä työpajoissa on pureskeltu keskeisiä teemoja kuten 
tuotteistamista, rahoitusta ja digitalisaatiota. Hankkeessa tuotettu materiaali on koottu  
sivustolle www.ammatillinenkoulutusvienti.fi.

Viesti viennin mahdollisuuksista on levinnyt ilahduttavasti – viennistä kiinnostuneiden kou-
lutuksen järjestäjien lukumäärä on kasvanut jo neljästätoista kahteenkymmeneenviiteen.

Mahdollisuuksien näkeminen on puoli voittoa, mutta maaliin on vielä matkaa. Tähän jul-
kaisuun on koottu hankkeessa esiin nousseet keskeiset kehittämisen elementit sekä niihin 
liittyvät toimenpide-ehdotukset. Kokonaisuudesta rakentuu hankkeen tavoitteeksi asetettu 
toimintasuunnitelma. 

Onnistumisen kannalta on keskeistä ymmärtää, että vientityö on pitkäjänteistä aktiivista 
työtä kohdemaissa asiakkaiden tarpeiden ja ostoprosessin ymmärtämiseksi sekä uusien  
liiketoimintamallien kehittämistä suomalaisten ja paikallisten kumppanien kanssa.

Projektipäällikkönä kiitän kaikkia hankkeeseen osallistuneita. Onnistuminen vaatii yhteistä 
tahtotilaa ja rakenteita. Tämä hanke on alku, loppu on meistä kiinni.

Mervi Jansson

Oppimiskumppanuuksien johtaja 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
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Mitä viedään, kun viedään  
ammatillista koulutusta?

Koulutusvienti on Suomen 
ulkopuolelle myytävää, 
osaamista kehittävää,  
voittoa tavoittelevaa  
toimintaa: esimerkiksi 
tutkintojen ja niiden osien 
myyntiä, konsultointia, 
laajoja kehittämispalveluja 
sekä oppimateriaalia ja  
niihin liittyviä oppimis
ympäristöratkaisuja.

Suomalainen ammatillinen koulutus mahdollistaa laajan ja korkealuokkaisen palvelu-
valikoiman, jota voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjottimella on useita 
palveluita, joita saadaan nykyisen lainsäädännön mukaan jo myydä. Kokemusta näiden pal-
veluiden ja osaamisen viennistä onkin jo eri koulutuksen järjestäjillä.

KOULUTUSVIENTITARJOTIN JOULUKUUSSA 2015:

• koulutuksen kehittämisen asiantuntijapalvelut:  
mm. työ elämälähtöinen ja osaamisperusteinen opetus-
suunnitelma työ, työelämäyhteistyömallit, digiosaaminen, 
osaamisen arviointi ja yksilölliset opintopolut

• ammatillinen opettajankoulutus

• opintovierailut ulkomaalaisille ryhmille

• räätälöidyt alakohtaiset täydennyskoulutukset:  
mm. oppilaitosten edustajien koulutukset ja ulkomailla  
toimivien suomalaisten yritysten henkilöstön  
koulutukset sekä ammattitaitokilpailuvalmennus

• tutkintoihin valmistava koulutus  
(itse tutkintoja ei kuitenkaan voida vielä myöntää)

• ammatilliset sertifikaatit.

Asiakkailta tulleen palautteen perusteella nykyinen tarjotin ei 
ole kuitenkaan tarpeeksi kattava. Tämä johtaa siihen, että po-
tentiaalista myyntiä menetetään ja jo olemassa olevia palvelui-
takaan ei päästä myymään täydellä kapasiteetilla. Suomalainen 
ammatillisen koulutuksen osaaminen on arvostettua ja halut-
tua maailmalla, mutta palveluvalikoima ei vastaa tällä hetkellä  
kysyntää.

LÄHITULEVAISUUDEN KOULUTUSVIENTITARJOTTIMELLE  
EDELLISTEN LISÄKSI TARVITAAN:

• ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Tutkintotodistusten myöntäminen koulutukseen osallistujille on ensiarvoisen tärkeää, jotta 
suomalainen ammatillinen koulutus voi vastata asiakkaiden tarpeisiin ja olla varteenotet-
tava palveluntarjoaja kilpailuilla markkinoilla. Lisäksi yhteistyö eri koulutusasteiden kanssa 
mahdollistaa tarjonnan laajentumisen entisestään.

TOIMENPIDE-EHDOTUS: Luodaan rakenteet ja liiketoimintamallit, jotka vauhdittavat 
ammatillisen toisen asteen koulutuksen vientiä. Hyödynnetään esimerkiksi lisensointia 
ja franchsingia, jotta ei viedä opettajia vaan osaamista. 
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Koulutusviennin volyymi kasvuun  
– puretaan lainsäädännölliset esteet 
osana ammatillisen koulutuksen  
reformia

Tutkintojen myynnin  
esteet poistetaan  
lainsäädännöstä osana 
meneillään olevaa  
ammatillisen koulutuksen 
reformia.

Suomessa parhaillaan menossa oleva ammatillisen koulutuksen reformi antaa oivan mah-
dollisuuden purkaa lainsäädännössä ja rakenteissa olevat koulutusviennin esteet. Uudistu-
van lainsäädännön tulee mahdollistaa kokonaisvaltainen ammatillisen koulutuksen vienti.

Ammatillinen koulutus ja ammatilliset tutkinnot ovat globaalisti kiinnostavia vientituottei-
ta. Tällä hetkellä Suomi antaa kilpailuedun muille koulutusvientimaille. Esimerkiksi saksa-
laiset myyvät kaksoistutkinto-ohjelmia, jonka suoritettuaan opiskelija saa niin saksalaisen 
kuin kotimaansa tutkintopätevyyden. Suomen kansallinen lainsäädäntö ja tutkintojen aset-
tamat ammattitaitovaatimukset eivät tällä hetkellä mahdollista tutkintojen myyntiä.

Suomessa on yli 350 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa myytäväksi. Monissa ta-
pauksissa asiakkaalle riittäisi tutkinnon osa, joka moninkertaistaa myyntiartikkelit. Tutkin-
non osia on noin neljä tuhatta. Perustellusti voidaan olettaa, että koulutusvientiin saataisiin 
volyymia tutkintoja myymällä. 

Nykyinen lainsäädäntö asettaa koulutusviennille esteitä. Esimer-
kiksi koulutuksen järjestämislupa määrittää opetuksen järjestä-
mispaikan sekä opetus- ja tutkintokielen. Lisäksi opetus, ammat-
tiosaamisen näytöt ja aikuisten tutkintotilaisuudet järjestetään 
pääosin suomen, ruotsin ja saamen kielellä.

Myös tutkinnon perusteista ja erityisesti kielivaatimuksista nou-
see esteitä. Ammatillisissa perustutkinnoissa kielivaatimukset 
ovat erottamaton osa yhteisten tutkinnon osien osaamistavoit-
teita. Lisäksi kielivaatimuksia löytyy useiden perus-, ammatti- 
ja erikoisammattitutkintojen ammatillisista tutkintojen osista. 
Esimerkiksi liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) kaikille 
pakollisessa asiakaspalvelu -tutkinnon osassa edellytetään sel-
viytymistä suomen tai ruotsin kielellä. Johtamisen erikoisammat-
titutkinnossa tutkinnon suorittajan tulee viestiä vastuualueensa 
asioista kirjallisesti ja suullisesti kotimaisella kielellä suomeksi tai 
ruotsiksi. 

Kansallisen lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että Suomessa asuva väestö saa kou-
lutuksen ja suomalainen työ-ja elinkeinoelämä ammattitaitoisia osaajia. Lainsäädännön 
tehtävänä on ohjata myös julkista rahoitusta. Nämä tavoitteet eivät kuitenkaan saa estää 
liiketoimintaa. Lainsäädännön tulee mahdollistaa suomalaisen tutkinnon myynti, jos ulko-
mainen asiakas haluaa sen ostaa.

TOIMENPIDE-EHDOTUS: Mahdollistetaan näyttötutkintojen myynnin kokeilu vuon-
na 2016 hyödyntämällä voimassa olevaa lainsäädännön ns. kokeilupykälää ja kerätään 
tietoa tulevan lainsäädäntötyön pohjaksi. Lainsäädäntö uudistetaan siten, että se mah-
dollistaa sekä kansallisen valtion tukeman ammatillisen koulutuksen että ammatillisen 
koulutuksen kansainvälisenä liiketoimintana.
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Kansainvälisestä toiminnasta 
liiketoiminnaksi

Konseptointia,  
segmentointia,  
liiketoimintaosaamista   
– koulutusvienti vaati  
kaupallistamista ja  
palvelumuotoilua.

Kansainvälisyys toisen asteen koulutuksessa on aina ollut kiinnostuneiden aktiivisten työ-
tä, myös ajalla ennen Euroopan unionia. Lähes kolmekymmenvuotinen historia EU-työtä 
on kehittänyt suomalaisten koulutuksen järjestäjien laatua, verkostoja, toimintamalleja, 
opetusmenetelmiä ja osaamista. EU:n myötä on jaettu innovaatiot, elinikäisen oppimisen 
toimintaperiaatteet, oppimisympäristöt ja ohjausmenetelmät. EU sijoittaa osaamiseen  
kuluvallakin ohjelmakaudella ennennäkemättömän suurella liikkuvuusbudjetilla.

Ammatillinen koulutus palvelee työelämän tarpeita Suomessa; nyt on tilaisuus ulottaa työ-
elämäkumppanuudet Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuoden 2011 Eurobarometer -tutki-
muksen mukaan suomalainen ammatillinen koulutus kuluu Euroopan laadukkaimpien 
joukkoon. 90 %:lla vastaajista oli positiivinen kuva ammatillisesta koulutuksesta ja 88 % 
kertoi koulutuksen vastaavan työelämän tarpeita. Myös kouluttajia pidettiin ammattitaitoi-
sina: he ovat pitkän työkokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on monesti myös 
kansainvälistä kokemusta. Heillä on hallussaan metaosaamista, jota vaaditaan työelämän 
edellyttämän osaamisen kehittämiseen, opiskelijan osaamisen arviointiin, yksilöllisten 
opintopolkujen suunnitteluun, arvioijien kouluttamiseen ja toteutussuunnitelmien laatimi-
seen. Kaikki tämä osaaminen tulee nyt hyödyntää kehitettäessä 
koulutussektorista kansainvälistä palveluliiketoimintaa. Tarvi-
taan Suomi-tason brändi ja strategia ammatillisen koulutuksen 
viennin vahvistamiseksi.

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta on ratkaistava monia ky-
symyksiä. Kansainvälinen toiminta (opettajien ja opiskelijoiden 
liikkuvuus ja EU-kehittämisprojektit) ja koulutusvienti eli kan-
sainvälinen palveluliiketoiminta täytyy erottaa toisistaan arjen 
toiminnassa. Koulutuksen järjestäjät tulevat mahdollisesta toi-
minnan yhtiöittämisestä huolimatta vastaamaan tutkintopro-
sesseista. Tämän toiminnan kehittämiseksi tarvitaan rahoitus-
instrumentteja.

Palveluliiketoiminnan kehittämisen tulee olla ketterää ja asiakas-
lähtöistä työtä koti- ja ulkomaisissa verkostoissa. Palvelumuotoi-
lu, tuotteistaminen, myynti ja markkinointi vaativat niinikään ra-
hoitusta. Tällä hetkellä toisen asteen ammatillisilla toimijoilla ei 
ole mahdollisuutta hyödyntää olemassa olevia rahoituslähteitä 
niihin liitettyjen ehtojen vuoksi. 

TOIMENPIDE-EHDOTUS: Koulutuksen järjestäjille ja heidän omistamilleen yhtiöille  
perustetaan liiketoimintakiihdyttämö tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan kehittä-
misen tueksi. 
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E L O K U U

S Y Y S K U U

M A R R A S K U U

J O U L U K U U

HANKKEEN ETENEMINEN

Heinä- ja elokuu
Rakenteet- ja markkinakartoitus 

teemaryhmien raporttien julkaisu

Toimintasuunnitelman hahmottelu alkaa

Syyskuu
Koulutusvienti vauhtiin – keskustelutilaisuus 

Omniassa yhteistyössä OAJ:n kanssa

Courage Venturesin pitämä  

tuotteistamisen työpaja

Hankkeesta tiedottaminen AMKEn  
aikuiskoulutuksen ajankohtaispäivillä

Ammatillisen koulutusviennin ja hankkeen 
esittely WinNovaan

Lokakuu
Toimintasuunnitelma –työpaja

Teemaryhmien työpajat OPH:n, CIMOn 
ja Suomen urheiluopiston Ammatillisen 

koulutuksen kansainväliSYYSpäivillä

Ministereiden tiedotustilaisuus 
ammatillisen koulutuksen viennin 
esteistä - kommenttipuheenvuoro

Joulukuu
Puheenvuoro Elinkeinoelämän keskusliiton 

vientiyhteistyö –keskustelutilaisuudessa

Lopputapahtuma

Toimintasuunnitelman julkaiseminen

Marraskuu
Digitaalisuus ammatillisessa 
koulutusviennissä –työpaja

 

Ammatillisen koulutusviennin 
mahdollisuudet –verkkoseminaari

Ammatillisten tutkintojen hyödyntäminen 
viennissä –raportin julkaisu

TA M M I K U U

H E I N Ä K U U

L O K A K U U
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H E L M I K U U

M A A L I S K U U

T O U KO K U U

K E S Ä K U U

HANKKEEN ETENEMINEN
Tammi - helmikuu
Aloituspäivä 26.1.2015

Teemaryhmä -työskentely alkaa

• Kumppanuusmallit

• Markkinakartoitus

• Palveluliiketoiminta

• Rakenteet

Veturiorganisaatiot työstivät ammatillisen 
koulutuksen nykytila –analyysia

Maaliskuu
Ammatillisen koulutuksen 
nykytila-analyysin julkaiseminen 
verkkoseminaarissa.

Sidosryhmien aktivoiminen ja 
tiedottaminen AMKEn risteilyllä

Huhtikuu
Toteutusmuodot –työpaja 23.-24.3.
HAMK:n markkinaselvityksen julkaisu

Toukokuu
Kumppanuusmallit- ja 
palveluliiketoiminta Teemaryhmien 

raporttien julkaisu

Kesäkuu
Ammatillisen koulutuksen viennin  
toteutusmuodot –verkkoseminaari
Skills Finlandin huippuosaaminen valituilla  

kohdemarkkinoilla -selvitys

TA M M I K U U

H U H T I K U U

H E I N Ä K U U
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Tyhjästä on paha nyhjästä – rahoitus

Ammatillisen  
toisen asteen  
koulutuksen vienti  
kärsii rahoitus  
instrumenttien  
puutteesta.

Julkisoikeudellinen omistuspohja on merkittävä koulutusviennin kehittämistyön ja vien-
tiponnistelujen este. Suomessa on 131 ammatillista koulutuksen järjestäjää, joista 47 
on julkisoikeudellisia ja 84 yksityisoikeudellisia. Yksityisten järjestäjien rooli on kaikkein 
merkittävin ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, jossa ne kouluttavat 60 prosenttia opis-
kelijoista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa taas kuntien ja kuntayhtymien rooli on sa-
maa luokkaa. 

Valtionosuuksia saavat koulutuksen järjestäjät katsotaan omistuspohjasta riippumatta 
usein julkisiksi toimijoiksi. Koulutuksen järjestäjien omistamat yritykset katsotaan myös 
julkisiksi toimijoiksi, koska niiden taustayhteisöt saavat valtionosuuksia. Näin ollen toi-
minnan yhtiöittäminen ei muuta tilannetta.

Nykyiset viennin tuki-instrumentit on suunnattu pääosin yrityksille eivätkä ne palvele 
koulutusviennissä tarvittavaa tuotekehitystä, toiminnan käynnistämistä ja kasvattamista. 
Koulutuksen järjestäjät eivät kuitenkaan voi harjoittaa vientitoi-
mintaa valtiolta saamallaan perusrahoituksella, joka tulee koh-
dentaa koulutuksen järjestämiseen Suomessa. 

Vain harvalla koulutuksen järjestäjällä on mittavaa kotimaista 
liiketoimintaa, jonka turvin koulutusvientiin voisi panostaa: ra-
hoituksen puute estää uuden liiketoiminnan kehittämisen. Työ- 
ja elinkeinoministeriön ja Tekesin rahoitusinstrumentit tulee 
suunnata myös koulutuksen järjestäjille ja näiden omistamille 
koulutusvientiä harjoittaville yhtiöille. Myös kehitysyhteistyö-
rahoitusta täytyy voida hyödyntää ammatillisen toisen asteen 
koulutuksen viennissä. Nykyisellään koulutuksen järjestäjät on 
rajattu rahoitusinstrumenttien ulkopuolelle.
 
Jotta koulutusviennistä syntyy merkittävä palveluviennin sekto-
ri, koulutuksen järjestäjiä ja julkisomisteisia yrityksiä on tuet-
tava suoraan tai epäsuorasti. Toimijat tarvitsevat esimerkiksi 
vastaavaa vientitukea, jota ELY-keskukset tarjoavat yksityisille 
yrityksille.

TOIMENPIDE-EHDOTUS: Yrityksille suunnatut vientiavustukset avataan koulutuksen 
järjestäjille ja julkisomisteisille yrityksille. Vaihtoehtoisesti luodaan kokonaan uusia  
rahoitusinstrumentteja julkisten toimijoiden koulutusviennin kehittämiseen ja kasvat-
tamiseen.
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Pyörää ei kannata keksiä uudelleen  
– benchmarkataan maailmalta

Koulutuspalvelujen  
laajamittainen vienti  
vaatii uusia liiketoiminta
malleja. Suomalaiset 
ammatilliset tutkinnot 
tarjoavat hyvän pohjan 
vientiin, mutta ansainta
logiikka on mietittävä 
uudelleen. 

Suomalainen ammatillinen toisen asteen koulutus on laadukasta, työelämälähtöistä ja 
tarjoaa eri elämäntilanteisiin sopivia koulutuspolkuja. Vastaavaa kokonaisvaltaista jär-
jestelmää ei koulutusviennin kohdemaissa ole. Ammatilliset perus-, ammatti- ja erikois-
ammattitutkinnot tarjoavat elinikäisen oppimisen jatkumon ja mahdollisuuden koulut-
tautua uuteen ammattiin tai päivittää osaamista työelämän tarpeiden mukaan.

Työelämä globalisoituu kovaa vauhtia. Vaikka ammatillisten tutkintojemme osaamisvaa-
timukset on kehitetty kansallisiin tarpeisiin, eri alojen osaamisvaatimukset ovat pää-
sääntöisesti globaaleja. Suomalaiset sisällöt ja toimintatavat 
eivät toki aina sovellu sellaisenaan kohdemarkkinoille ja erityi-
siä haasteita tuottaakin kohdemaiden kansallisten säädösten 
pohjalta vaadittava osaaminen. 

Tutkintopohjaisen koulutuksen vienti on kansainvälisesti suosit-
tua. Jotta suomalainen ammatillinen koulutus olisi relevanttia 
ja kilpailukykyistä myös globaalisti, tulee lokalisoinnin tarpei-
siin kiinnittää erityistä huomiota. Tarvitaan digitaalisia ratkai-
suja, paikallisia kumppaneita ja lokalisointiosaamista myynnin, 
markkinoinnin ja koulutuksen toteuttamisen eri vaiheissa, olipa 
kyseessä sitten osaamisen päivityksen kurssi, opettajan täyden-
nyskoulutus tai tutkintotavoitteinen kokonaisuus.

Tarvitaan uusia malleja ja tuotteistamista, jotta koulutusvien-
nistä tulee merkittävää liiketoimintaa kansainvälisillä markki-
noilla. Suomessa tulee kehittää monistettavia ratkaisuja, jotka 
tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta ammatillista oppimis-
ta sekä koti- että ulkomailla. Kilpailijamme myyvät kohdemais-
sa omia järjestelmiään, toimintamalleja sekä niihin liittyviä  
laatu- ja prosessiauditointeja. Ansaintalogiikka rakentuu pitkän 
tähtäimen kumppanuuksille ja yhteistyöhön paikallisten or-
ganisaatioiden kanssa. Tässä voimme benchmarkata vaikkapa  
Singaporea, joka myy ammatillista tutkintotavoitteista koulu-
tusta yli 30 maahan.

TOIMENPIDE-EHDOTUS: Ammatillisen toisen asteen koulutusvientiin tulee kehittää 
ketterästi monistettavia palvelukokonaisuuksia ja liiketoimintamalleja. Ammatillisista 
toisen asteen tutkinnoista kehitetään international-vaihtoehdot sekä niihin liittyvät 
kumppanuusmallit ja sopimukset palvelemaan koko koulutusviennin kenttää kansal-
lisella tasolla. 



1818



19

Brändin rakentaminen

Koulutuspalvelujen  
vienti vaatii yhteistyötä:  
koulutuksen järjestäjien, 
yritysten ja Team  
Finlandin on puhallettava 
yhteen hiileen.  
Kansallinen tahtotila  
on ainoa tapa saada  
merkittävää bisnestä  
Suomeen. 

Suomi tunnetaan teknologiasta, metsistä, puhtaasta luonnosta, tasa-arvosta ja perus-
opetuksen laadusta. Suomalainen ammatillinen koulutus, jossa elinikäisen oppimisen 
avaintaidot ja ammatillinen työelämälähtöinen osaaminen yhdistyvät, on viennin näkö-
kulmasta vielä pääosin koskematon kokonaisuus.

Vetävistä vientisektoreistamme esimerkiksi Cleantech ja Food from Finland hyötyisivät 
koulutuspalveluiden ja tuotteiden samanaikaisesta myynnistä. On mahdollista myydä 
ympäristöteknologiaa yhdessä ympäristöjohtamisen ohjelmien kanssa tai suomalaisen 
puhtaan luonnon elintarvikkeita yhdessä hygieniaosaamisen koulutusten kanssa. Suo-
malaisten osaaminen on niin juurtunutta, että emme tunnista emmekä osaa myydä sitä 
osana kokonaispaketteja. Tämän tahdomme muuttaa.

Ammatillisen koulutuksen viennin potentiaali tulee nostaa esil-
le valtiotason asiayhteyksissä ja tapahtumissa. Valtiovieraat, 
vientirenkaat ja Suomen edustustot tarvitsevat materiaalipake-
tin ammatillisesta koulutuksesta. Koulutustoimijat voivat tuot-
taa aineistoja kansalliseen käyttöön, mikäli siihen on saatavilla 
rahoitusta.

Team Finland tuntee olosuhteet kohdemarkkinoilla. Team  
Finland -verkostoa edustaa maailmalla yli 70 paikallista tiimiä. 
Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viran-
omaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset 
Suomi-toimijat. Tiimit voivat kokemuksensa perusteella sekä 
asiakastarpeiden pohjalta yhdistellä suomalaista vientitarjon-
taa ja teknologiaa kokonaistarjoomaksi. Asiakkaat arvostavat 
avaimet käteen -ratkaisuja, joten esimerkiksi teknologiaa ja 
koulutusta voidaan tuloksellisesti myydä yhdessä. 

Kohdealueilta – joita ovat esimerkiksi Persianlahden maat, 
Kaakkois-Aasia ja Etelä-Amerikka – uupuu laadukas toisen  
asteen koulutus, mutta emme toki ole yksin myymässä ratkai-
suja. Kilpailijamme ovat jo rakentaneet ammatillisesta koulu-
tuksestaan brändin ja globaalin vientituotteen. Suomalaisen 
ammatillisen koulutuksen brändin rakentamisella on kiire;  
siihen tulee valjastaa koko Team Finland -verkosto tekemään 
yhteistyötä kentän toimijoiden kanssa. 

TOIMENPIDE-EHDOTUS: Tuodaan koulutus aktiivisesti osaksi eri vientisektorien  
toimintaa. Tuotetaan Team Finlandin käyttöön toisen asteen ammatillisen koulu-
tuksen markkinointipaketti ja säännöllisesti ilmestyvä uutiskirje. Laaditaan kansalli-
nen tiekartta ammatillisen koulutuksen brändin rakentamiseksi, hyödyntäen muuan 
muassa valtiovierailuja ja arvovaltadelegaatioita.
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Koulutuspolitiikasta liiketoiminnaksi 
– ei siirrytä sanoista puheisiin  
vaan tekoihin

Koulutusviennistä tulee 
kansallisesti merkittävä 
vientisektori, jos viennin 
esteet systemaattisesti 
puretaan.

Kansallisen koulutuspolitiikan lähtökohtana on Suomessa asuvan väestön kouluttami-
nen vastaamaan suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän tarpeita. Koulutus on Suomessa 
julkinen palvelu mutta globaalisti merkittävää liiketoimintaa. Suomalaisen koulutus-
politiikan ansiosta Suomeen on rakennettu kansainvälisesti kilpailukykyinen koulutusjär-
jestelmä, jolla on globaalia kysyntää. Ilman uusia avauksia viennissä kansantaloutemme 
ontuu pahasti. Koulutusviennin mukanaan tuoma kaupallinen ulottuvuus koulutuksen 
kehittämiseen on mahdollisuus – ei uhka. Kun kehitämme palveluja ja tuotteita vientiin, 
oppia kertyy myös kotimaassa hyödynnettäväksi.

Digitaalisuus, oppiminen 24/7 ja yksilölliset, monimuotoiset 
opintopolut ovat ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta sekä 
Suomessa että kohdemaissa. Suomalainen järjestelmä tarjoaa 
ratkaisuja globaaleihin ammatillisen koulutuksen haasteisiin. 
Osaamisen jalostaminen ja ratkaisujen toimivuuden testaami-
nen tuo Suomeen arvokasta uutta osaamispääomaa. Kumppa-
nuudet suomalaisten yritysten kanssa viennin vauhdittamiseksi 
ja tarjonnan monipuolistamiseksi ovat uudenlaista työelämä-
yhteistyötä. 

Suomalaisen koulutusviennin arvo oli 268 miljoonaa euroa 
vuonna 2014. Jotta koulutusviennistä tulisi kansallisesti merkit-
tävä vientisektori, tulee volyymin moninkertaistua lähivuosina. 
Nykyinen koulutuspolitiikka ja järjestelmä palvelevat kansallista 
tarvetta. Miten siirrämme fokuksen kansallisesta koulutuspoli-
tiikasta liiketoiminnan mahdollisuuksiin? Miten hyödynnämme 
koulutusviennistä kertyvää osaamista kansallisessa koulutus-
politiikassamme? Miten tuemme kansallisesti koulutusviennin 
kasvua?
 
Koulutusviennin esteitä on selvitetty usealla eri tasolla. Jotta koulutusviennin volyymi 
saadaan kasvuun, on aika tarttua toimeen ja systemaattisesti purettava viennin esteet 
myös ammatillisen koulutuksen osalta. Mahdollistetaan koulutuspalveluilla tehtävä lii-
ketoiminta – se ei ole keneltäkään pois.

TOIMENPIDE-EHDOTUS: Laaditaan kansallinen strategia kokonaisvaltaiseen koulu-
tuspalvelujen vientiin, jossa huomioidaan eri toimijoiden vahvuudet ja roolit. Mää-
ritellään selkeät lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet, jotka ovat linjassa keskenään.
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