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Ammatillisella koulutuksella on vientiä

Koulutusvienti on Suomen 
ulkopuolella myytävää, 
osaamista kehittävää voittoa 
tavoittelevaa toimintaa.

ammatillinenkoulutusvienti.fi
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http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/


Mitä ammatillista koulutusta voidaan 
viedä jo nyt?

• koulutusta, joka perustuu esim. tutkintojen osiin tai 
yleisempiin alan osaamistarpeisiin sekä mm. 
täydennyskoulutusta asiakkaan tarpeen mukaisesti

• koulutuksen järjestäjä voi kirjoittaa jo nykysäädösten 
perusteella todistuksen suoritetuista opinnoista
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Koulutusviennin esteet poistetaan 
ammatillisen koulutuksen reformissa
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Tutkintojen vienti onnistuu 
koulutusvientikokeilussa!



Tutkintojen vienti koulutusvientikokeilussa
• kielitaitovaatimuksien ja kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvien 

osaamisvaatimusten lokalisointi

• tutkintojen osaamisvaatimuksista tingitä

• selvitetään tutkinnon perusteiden lokalisointitarvetta ja muita 
tutkintovientiin liittyviä perusteiden muutostarpeita

• OPH valmistelee vientikokeilua varten tutkinnon perusteet

• tavoitteena löytää tapa, jolla EU/ETA-alueen ulkopuolella voidaan 
suorittaa suomalaisen tutkintojärjestelmän mukaisia tutkintoja
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Kokeilussa mukana 11 ammatillisen koulutuksen 
järjestäjää, joilla on…

• näyttötutkintojen järjestämissopimus kokeiluun 
esittämissään tutkinnoissa

• käytännön kokemusta koulutusviennistä

• valmius kokeilun käynnistämiseen

• potentiaalisia koulutusviennin asiakkaita
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Tutkinnot /Kokeiluluvan saaneet koulutuksen järjestäjät
1. Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr - 18 tutkintoa

2. Axxell Utbildning Ab - 1 tutkinto

3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia - 19 tutkintoa

4. Etelä-Savon Koulutus Oy - 10 tutkintoa

5. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - 29 tutkintoa

6. Kisakallion Urheiluopisto - 3 tutkintoa

7. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä - 6 tutkintoa

8. Peimarin koulutuskuntayhtymä - 1 tutkinto

9. Suomen urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö - 2 tutkintoa

10. Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy - 3 tutkintoa

11. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr/ Tampereen Aikuiskoulutuskeskus - 10 tutkintoa



Koulutusvientikokeilun 
TOP 8 tutkinnot

1. Yrittäjän ammattitutkinto

2. Johtamisen erikoisammattitutkinto

3. Kone- ja metallialan perustutkinto

4. Prosessiteollisuuden perustutkinto

5. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

6. Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto

7. Tekniikan erikoisammattitutkinto

8. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
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Ammatillisen koulutuksen 
Suomi –brändi?
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Kiitos
Hanna Autere

www.ammatillinenkoulutusvienti.fi
www.oph.fi/.../koulutusvientikokeilut_2016-2020

http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/
http://www.oph.fi/.../koulutusvientikokeilut_2016-2020
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