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Koulutusvientikokeilun
koordinointihanke VETFI

Tutkintoviennin infotilaisuus 27.10.2020
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Koulutusvientikokeilun tausta ja tavoitteet

Koulutusvientikokeilu EU- ja ETA-maiden 
ulkopuolisiin maihin käynnistyi vuonna 
2017.

Kokeilun tavoitteena on löytää tapa, jolla EU- ja ETA-
alueen ulkopuolella voidaan suorittaa suomalaisen 
tutkintojärjestelmän mukaisia ammatillisia tutkintoja. 

Lisäksi kokeilussa kiinnitetään huomiota tutkintojen 
laatuun ja jatko-opintokelpoisuuteen Suomessa.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-
koulutusvienti

Opetushallituksen 
ammatillisen osaamisen 
yksikkö vastaa ammatillisten 
tutkintojen 
koulutusvientikokeilujen 
toteuttamista.

Kokeilutoiminnan 
ohjauksesta Opetushallituksen 
kanssa vastaa VETFI-hanke. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutusvienti
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Tutkintojen vienti EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Vuonna 2017 11 koulutuksen järjestäjää 
sai tutkintoviennin kokeiluluvan vuoden 
2020 loppuun asti. 

Vuoden 2018 alussa mahdollisuus 
tutkintovientiin vapautui myös muille 
ammatillisen koulutuksen järjestäjille 
järjestämislupiensa mukaisesti.

2017 kokeiluluvan saaneet 
koulutuksen järjestäjät:

• Ammatinedistämislaitossäätiö AEL sr
• Axxel Utbildning Ab
• Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
• Etelä-Savon Koulutus Oy
• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
• Kisakallion Urheiluopisto
• Kotkan-Haminan seudun 

koulutuskuntayhtymä
• Peimarin koulutuskuntayhtymä
• Suomen urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
• Suomen Yrittäjäopiston kannatus oy
• Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 

sr/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Mitä viedään? Tutkintoja ja tutkinnon osia 
Kuka voi viedä? Koulutuksen järjestäjät, joilla on tutkintoon 
koulutuksen järjestämislupa 
Minne voi viedä? EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisiin maihin
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Tavoitteena on koostaa tietoa ja 
kokemuksia kokeiluluvan saaneiden 
koulutuksen järjestäjän tutkintoviennistä ja 
selvittää, mitä ammatillisten 
näyttötutkintojen vientiin liittyviä esteitä on 
tarpeen purkaa.

VETFI-hanketta koordinoi Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnia yhteistyössä 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradian
kanssa.

Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI

ammatillinenkoulutusvienti.fi

Hankkeessa selvitetään

 tutkintojen perusteissa tarvittavat muutokset 
koulutusviennin näkökulmasta

 miten tutkintojärjestelmää täytyy kehittää 
erillisten kansainvälisten tutkintojen osalta

 miten tutkintojen perusteisiin tehtävät 
muutokset vaikuttavat jatko-
opintovalmiuksiin sekä jatko-
opintokelpoisuuteen Suomessa

 mitä muita mahdollisia vaikutuksia 
koulutusviennillä on esimerkiksi 
tutkintojärjestelmään, ohjaukseen ja säätelyyn

http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/
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Yhteenveto hankkeen etenemisestä 2017-2019

2017
• Vientikokeilut käynnistyivät
• Kaksi työpajaa, avoin verkkoseminaari 

sekä uuden ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön käsittelytilaisuus

• Opetushallitukselta saatiin vahvistus, 
että vientitutkinnoilla on sama jatko-
opintokelpoisuus kuin Suomessa 
suoritetuilla tutkinnoilla.

• Hanke esitti ammatillisen koulutuksen 
lakiuudistuksen valmisteluvaiheessa 
tilauskoulutuspykälään muutoksia

• Selvitettiin tarpeet 
opintohallintajärjestelmissä 
tarvittaville muutoksille

• Englanninkielisen tutkintotodistuksen 
mallitekstit sekä visuaalisen ilmeen 
luonnos.

2018
• Mallinnettu tutkintokoulutusprosessin 

vaiheet
• Kartoitus tutkintoviennistä 

kiinnostuneista koulutuksen 
järjestäjistä

• Koonti kysymyksistä ja vastauksista 
tutkintoviejien tueksi yhdessä OPH:n ja 
OKM:n kanssa

• Terminologiasuositukset tutkinnon 
perusteiden englannin käännöksiä 
varten.

• Esite sekä markkinointivideo 
tutkintoviejille

• Työpaja ja kolme koulutusviennin 
infotilaisuutta

• Uutiskirjeet Team Finland -verkostolle

2019
• Kartoitus tutkintoviennistä 

kiinnostuneista koulutuksen 
järjestäjistä

• Luonnos sähköisestä tutkintoviennin 
järjestämisilmoituksesta

• Kerätty verkostolta kokemuksia 
suomalaisten tutkintojen 
tunnustamisesta kohdemaissa

• Ehdotus tutkintovientitoimikunnan 
perustamiseksi 

• Ehdotus sote-alan perustutkinnon 
tutkintopoluista tutkintovientiä 
varten

• Markkinointimateriaali Suomen 
ulkoasianhallinnon edustusverkoston 
käyttöön.

• Kolme työpajaa tutkintoviennistä 
kiinnostuneille koulutuksen 
järjestäjille

• Uutiskirjeet Team Finland -
verkostolle
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VETFI-hankkeen painopisteet 2020

1. Tutkintovientitoimikunnan pilotointi yhdessä Opetushallituksen kanssa

2. Suunnitelma ammatillisen tutkintoviennin koordinointityön ja laadunvalvonnan
tulevaisuudesta ja jatkuvuudesta hankkeen päätyttyä

3. Mahdolliseen lainsäädännön muutosten valmistelutyöhön osallistuminen
yhdessä sidosryhmien kanssa

4. Ammatillisen tutkintovientikoulutuksen vaikuttavuuden selvittäminen

5. Yhteistyö Opetushallituksen globaaliverkostojen maakuvatyöryhmän kanssa
viestintämateriaalin laatimisessa.

6. Education Finland Koulutusviennin tiekartta 2.0 (vuosille 2020-2024) -työhön
osallistuminen

7. Hankkeen tulosten aktiivinen jakaminen kaikille koulutuksen järjestäjille, 
työelämätoimikunnille sekä loppuseminaarin järjestäminen.
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Kokeilun ehdotukset lainsäädännön muutoksista
Ehdotus lainsäädäntömuutokseksi (531/2017, §15): erilliset tutkinnon perusteet 
koulutusvientiin

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15§ yhteyteen ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan 
Opetushallituksella olisi toimivalta antaa tutkinnon perusteet myös tutkintovientiä varten.

Tilauskoulutuksen vapauttaminen EU- ja ETA-alueen kansalaisille (muutosesitys 531/2017, 
§33)

Uusi korkeakoululaki sallii maksullisen tutkintotavoitteisen tilauskoulutuksen myös EU- ja ETA-maiden 
kansalaisille. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tulee olla linjassa korkeakoululain vastaavan 
pykälän kanssa.

Maksullinen koulutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille 
(muutosehdotus 531/2017, 36 §, jossa viittaus sekä §33 että §35)

Koulutusvientikokeilujen koordinointihanke esittää, että laki ei ota kantaa fyysisen opiskelupaikan 
sijaintiin rajaten sen Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 



8

Opetushallitus on muokannut tutkintovientiin tähän 
mennessä yhteensä 15 tutkintojen perusteet:

• Johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinto

• Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto

• Liiketalouden perustutkinto (voimassaolo 
päättynyt) → Liiketoiminnan perustutkinto

• Liikunnan ammattitutkinto (voimassaolo 
päättynyt) → Liikunnan ja valmennuksen 
ammattitutkinto

• Liikunnanohjauksen perustutkinto

• Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto 
(voimassaolo päättynyt) 

• Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
(voimassaolo päättynyt)

• Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 
(voimassaolo päättyy 31.7.2020)

• Yrittäjän ammattitutkinto
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Kokeilun aikana suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat

Tutkinto Kohdemaa/t Suoritetut 
tutkinnot (kpl)

Tutkinnon osan 
suorittajia (hlö)

Suoritetut tutkinnon 
osat yhteensä (kpl)

Liiketoiminnan perustutkinto Kiina , Saudi-Arabia 200 200

Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjauksen 

ammattitutkinto
Qatar 9 4 44

Lähiesimiestyön ammattitutkinto Saudi-Arabia 16 48

Yrittäjän ammattitutkinto Uganda, Saudi-Arabia 61 183

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Kiina, Intia 79 79

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Etelä-Korea 10 20

Liikunnanohjauksen perustutkinto Kiina 15 45

Yhteensä 86 308 619
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Tutkintoviennin prosessi
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Koulutuksen järjestäjien linjaus koulutusviennistä

Keväällä 2019 VETFI-hanke toteutti 
kyselyn ammatillisen koulutuksen 
järjestäjille:

Vastaajista (60 kpl):

▪ 70 %:lla on linjaus koulutusviennistä
▪ Puolet lähdössä/lähteneet mukaan
▪ 22 % linjanneet, että eivät tee 

koulutusvientiä
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Ammatillisen toisen asteen
tutkintovientitoimikunta

Infotilaisuus 27.10.2020
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Tutkintovientitoimikunnan rooli & tehtävät

1. Laadunvarmistus
Seuraa EU- ja ETA maiden ulkopuolella 
järjestettyjen tutkintojen ja osa tutkintojen 
toteutumista ja niistä kerättyä palautetta. Järjestää 
vuosittain ammatillisen koulutusviennin info- ja 
koulutustilaisuuden.

2. Kehittäminen
Tekee aloitteita tutkintoviennin tutkintojen 
perusteiden kehittämiseksi sekä havaittujen
tutkintoviennin esteiden purkamiseksi. Antaa 
lausuntoja tutkinnon perusteluonnoksista
tutkintoviennissä.

3. Oikaisupyynnöt
Käsittelee kansainvälisen tutkintoviennin 
opiskelijan osaamisen arviointia koskevat
oikaisupyynnöt.

4. Vientitoiminnan edellyttämät 
todistukset ja sertifikaatit 
Laatii vientitoiminnassa tarvittavat todistukset 
koulutusvientitoimijoille. Esim. todistus
oikeudesta myöntää tutkintoja ulkomailla.
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Tutkintovientitoimikunnan jäsenorganisaatiot

Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö. Laadunvarmistus
Seuraa EU- ja ETA maiden ulkopuolella 
järjestettyjen tutkintojen ja osa tutkintojen 
toteutumista ja niistä kerättyä palautetta. 
Järjestää vuosittain ammatillisen 
koulutusviennin info- ja koulutustilaisuuden.
Ekami Consulting Oy
Omnia Education Partnerships Oy
Polar Partners Ltd. Oikaisupyynnöt
Käsittelee kansainvälisen tutkintoviennin 
opiskelijan osaamisen arviointia koskevat
oikaisupyynnöt.

AMKE ry
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Gradia
Kisakallion Urheiluopisto 
Vientitoiminnan edellyttämät 
todistukset ja sertifikaatit 
Laatii vientitoiminnassa tarvittavat todistukset 
koulutusvientitoimijoille. Esim. todistus
oikeudesta myöntää tutkintoja ulkomailla.
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Ammatillisen toisen asteen tutkintovientitoimikunnan 
pilottivaihe 1.8.2020 - 30.6.2021

Elokuu
Toimikunnan asettaminen 27.8.2020

Syyskuu
Toimikunnan jäsenten perehdytys toimikunnan tavoitteisiin ja 
toimintaan, verkkotapaaminen 22.9.2020 klo 14:00 – 16:00.

Lokakuu
Tiedoksi: Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI:n
järjestämä koulutusviennin infotilaisuus verkossa 27.10.2020 klo 
14:00 – 15:30

Marraskuu
Toimikunnan ensimmäinen kokoontuminen marraskuussa 2020, 
ajankohta sovitaan verkkotapaamisessa 22.9.2020.

Joulukuu
Tutkintovientitoimikunnan infotilaisuus työelämätoimikunnille 
syksyllä pidettävien koulutusten yhteydessä, riippuen koulutusten 
aikataulusta

Tammikuu 2021
Toimikunnan tapaaminen sekä avoin koulutusvientiä harjoittaville 
tai siitä kiinnostuneille koulutuksenjärjestäjille ja yrityksille 
tarkoitettu Q&A-sessio

Helmikuu 2021
Koulutusvientikokeilun koordinointihankkeen VETFI:n
loppuseminaari 16.2. alkavalla viikolla 

Maaliskuu – kesäkuu 2021
Toimikunnan kokoontumiset ja tehtävät sovitaan tarpeen mukaan.
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Ammatillisen toisen asteen 
tutkintoviennin vaikuttavuus



17

Tutkintoviennin 
vaikuttavuusselvitys

• Toteutettiin kesä-elokuussa 2020

• Vastanneet: 

• 6 koulutuksen järjestäjää (Tutkintovientiä 
tehneitä koulutuksen järjestäjiä yht. 7)

• 2 koulutusvientiyritystä

• 17 tutkintovientiprojekteissa toiminutta 
asiantuntijaa
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Vaikutusten arviointi

• Välittömien vaikutusten arviointi perustuu sekä kohderyhmän että asiakkaiden/ 
rahoittajien osalta koulutusvientiyritysten ja koulutuksen järjestäjien keräämiin kirjallisiin 
palautekyselyihin ja vapaamuotoisiin palautekeskusteluihin tutkintoprosessin aikana ja 
heti prosessin päätyttyä. 

• Pitkäaikaisten vaikutusten arviointi perustuu asiakkaiden kanssa käytyyn vuoropuheluun 
esim. uusien palveluiden myynnin yhteydessä. Joissakin tapauksissa myös 
koulutusvientiyritysten tekemiin kirjallisiin seurantakyselyihin. 

• Vaikutukset koulutuksen järjestäjä- sekä asiantuntijatasolla perustuvat ao. tahojen 
itsearviointiin
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Suomalaisia tutkintojen ja 
osatutkintojen rooli

• Suomalaisia tutkinnoilla/ osatutkinnoilla
• täydennetään paikallisesti suoritettavaa tutkintoa (esim. 

liiketoiminnan pt:n osatutkinnot)
• täydennyskoulutetaan paikallisia opettaja (esim. 

tuotekehitystyön EAT:n osatutkinnot
• koulutetaan koulunkäynnin ohjaajia suomalaisten 

operoimiin peruskouluihin, kasvatus- ja ohjausalan at 
• vahvistetaan yritysten esimiesten johtamisosaamista 
• mahdollistetaan toimeentulon hankkiminen yrittäjänä

• Tutkintoja suorittaneet:
• Asiakasoppilaitosten opiskelijat, opettajat ja 

koulunkäynnin ohjaajat
• Asiakasyritysten henkilöstö ja esimiehet
• Pakolaisleirillä olevat (yrittäjyys)



Välittömät 
tutkintoviennin 
vaikutukset-
Kohderyhmät 

Yrittäjyys ja työllistyminen oman alan töihin 
Uudet näkökulmat ammatillisiin sisältöihin esim. johtamistyöhön
Käytännön ja sisällöllisten taitojen vahvistuminen
Jatko-opintomahdollisuuksien monipuolistuminen ja opiskelijan omien suunnitelmien 
täsmentyminen
Yhteistyön lisääntyminen kollegoiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa
Innostus ja kiinnostus Suomen ammatillisten tutkintojen rakenteesta ja sisällöstä lisääntynyt

Osatutkinnon/ 
tutkinnon 

suorittaneet

Toimeliaisuuden lisääntyminen, muutokset yhteisön palvelurakenteessa 
Työelämäyhteistyön käynnistäminen/ laajeneminen oppilaitoksissa
Uudenlaisten menetelmien omaksuminen opetustyöhön 
Organisaation osaamisen kehittyminen esim. opetussuunnitelmatyö, sisäiset projektit
Kiinnostus systemaattiseen kehittämistyöhön kasvanut myös koulun hallinnon osalta

Osatutkinnon/ 
koko tutkinnon 
suorittaneiden 
taustayhteisöt

Halu jatkaa yhteistyötä, uusia toteutuksia
Uusien yhteistyömuotojen ja käytänteiden mahdollistuminen ja vahvistuminen 
Imagon, brändin vahvistuminen

Asiakas

Ulkomainen koulutus on rikkonut paikallisia raja-aitoja
Uusi kansainvälinen ohjelmatoteuttaja
Vuorovaikutus paikallisten koulutuksen järjestäjien ja tutkinnon suorittajien välillä on 
lisääntynyt

Rahoittaja 



Pidempiaikaiset 
tutkintoviennin 
vaikutukset -
kohderyhmät 

Yrittäjyys tuonut toimeentulon ja sosiaalinen status on parantunut, esim. 73% oli 
työllistynyt omaan yritykseensä. 7% yrityksistä oli jo palkannut työntekijöitä. 
Keskiansio oli 10-kertainen verrattuna maan minimipalkkaan.
Uudenlaiset urapolut taustaorganisaatioissa
Auttanut urasuunnitelmien ja alavalinnan sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksien 
selkiyttämisessä
Jatko-opinnot korkea-asteella

Osatutkinnon/ 
tutkinnon 

suorittaneet:

Sisäisten prosessien kehittäminen mahdollistanut mm. lisääntyneen työelämäyhteistyön
oppilaitoksissa sekä yhteistyön ao. yhteisöjen sisällä
Urapolkujen rakentaminen oppilaitoksessa on mahdollistanut resurssien ja osaamisen
tehokkaamman hyödyntämisen
Yhteisön aktiivisuuden ja toimeliaisuuden lisääntyminen

Osatutkinnon/ 
koko tutkinnon 
suorittaneiden 
taustayhteisöt:

Suomalaisen koulutusmallin systemaattisempi hyödyntäminen oman ja alueellisen toiminnan 
kehittämisessä
Onnistumiset luovat uutta mielenkiintoa ja kysyntää (= kehittämiskumppanuudet)
Asiakkaan näkyvyyden, imagon vahvistuminen mm. menestyminen paikallisissa kilpailuissa/ 
rankingeissä 

Asiakas

Muutoksia rahoituspainotuksiin– laajemmat linjaukset;  esim. saksalainen vai 
suomalainen malli?Rahoittaja



23

Tunnistettuja vaikutuksia koulutuksen järjestäjätasolla
1. Organisaation rakenteet

• Muutoksia henkilöstön tehtävänkuvissa ja vastuissa

• Organisaation sisäisten vastuiden & hallinnollisten ratkaisujen täsmentyminen koulutusviennissä;  esim. koulutusalat ottaneet enemmän vastuuta 
koulutusviennistä; tiimimäinen toiminta koulutusviennin ohjauksessa, sopimusasioiden vastuutusten selkiytyminen

• Omistajan roolin vahistuminen koulutusvientiyhtiön toimijana

• Imagolliset vaikutukset kansainvälisen toiminnan lisääntymisen myötä

2. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen
• Kv-osaaminen mukaan osaamiskartoituksiin –> systemaattinen kv-osaamisen kehittäminen

• Kielitaidon, asiakaslähtöisen ajattelun, kv-valmiuksien, tuotteistamisosaamisen lisääntyminen, oman osaamisen läpinäkyväksi tekeminen 

3. Organisaation tukipalvelut
• Opintohallintojärjestelmien kehittäminen

• Henkilöstön vuosisuunnittelun kehittyminen vrs. koulutusvientitoteutuksiin varautuminen 

• Laskutus- ja sopimuskäytänteet 

• Kv- osaamisen laajeneminen myös tukitoimintoihin

4. Organisaation rahoitus
• Suuria vaikutuksia rahoitukseen ei ole vielä todettu: 1 toteaa liikevaihdon lisääntyneen, 1 toteaa, että ei liikevaihto ei ole lisääntynyt

5. Muut vaikutukset
• Näkyvyys kotimaassa lisääntynyt
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Tunnistettuja vaikutuksia 
asiantuntijatasolla

1. 100 % vastaajista: Osaamisen ja asiantuntijuuden 
vahvistuminen, esim:  kielitaito, vuorovaikutus- ja 
kulttuuriosaaminen, neuvottelutaidot, ongelmanratkaisutaidot, 
pedagoginen osaaminen– rohkeus kokeilla uusia toteutustapoja 
ja –menetelmiä 

2. 88 % vastaajista: Tutkintovientiprojekteilla on ollut vaikutusta 
omaan työhön ja toimintatapoihin kotimaassa, esim. hyvät 
käytänteet ulkomaan ryhmien kanssa työskentelystä on otettu 
käyttöön myös kotimaassa, etäopetusvälineiden 
monipuolisempi hyödyntäminen myös kotimaassa 

3. 76 % vastaajista: Osallistuminen vientiprojekteihin on lisännyt 
kiinnostusta ja innostusta kansainvälisyyttä ja koulutusvientiä 
kohtaan myös omassa työyhteisössä 

4. 59 % vastaajista: Vientiprojekteilla on ollut vaikutusta 
asiantuntijoiden työnkuvaan kotimaassa
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Vaikutukset ammatillisen koulutuksen arvostukseen

▪ Arvostus suomalaista ammatillista koulutusta kohtaan kasvoi kaikilla asiantuntijakyselyyn 
vastanneilla:
 ”On haasteellista saada kohdemaan yhteistyökumppanit ja oppilaat aluksi ymmärtämään learning by

doing-ajattelua. Mutta kun he sen oivaltavat, ovat he todella innoissaan. Meillä on Suomessa aika loistava 
malli, jota voimme ylpeänä viedä ulkomaille. Me olemme etuoikeutettuja, kun pääsemme tekemään 
työelämän kanssa sujuvaa yhteistyötä ja autamme opiskelijoita työllistymään.”

 ”Tiedän ja tiedostan suomalaisen koulutuksen tavat ja ajatukset/opit. Suomessa on erilaisia polkuja 
päästä ammattiin tai jatkaa opintojaan, jopa vaihtaa alaa helposti. Pystyn vertaamaan koulutusta ja 
keskustelemaan siitä ulkomaisten vieraiden kanssa. Arvostan entistä enemmän suomalaista 
koulutussysteemiä, kun olen saanut vertailukohtia ulkomaisista tavoista.”

 ”Ammatillinen koulutus soveltuu myös muihin kulttuureihin vietäväksi”
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Yhteenveto kyselystä 
27.10. infotilaisuuden osallistujille
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Yhteenveto kyselystä osallistujille 27.10. 
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Yhteenveto kyselystä osallistujille 27.10. 
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Miten koronapandemia on vaikuttanut organisaatiosi koulutusvientitoimintaan 
tai suunnitelmiin?

▪ Koulutustoteutukset siirtyneet verkkoon/muuttunut digitaaliseksi, uusia digitaalisia 
työkaluja otettu käyttöön

▪ Uudet suunnitelmat on pitänyt tehdä etätoteutuskuviot huomioiden. 
▪ Toiminta on keskeytynyt tai uudet toteutukset viivästyneet
▪ Monet jo sovitut jatkosopimukset ja toteutukset siirtyneet/keskeytyneet. 
▪ Vierailut ja räätälöidyt ohjelmat Suomeen peruuntuneet. 
▪ Jatkoneuvottelut ja yhteydenpito asiakkaisiin muuttunut/hidastunut/katkennut. 
▪ Korona on keskeyttänyt kehitystyön koulutusvientiin liittyen. 
▪ Koulutusta pyritään muuttamaan digitaaliseksi tai luomaan uusia tuotteita.

Yhteenveto kyselystä osallistujille 27.10. 


	Slide Number 1
	Koulutusvientikokeilun tausta ja tavoitteet
	Tutkintojen vienti EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
	Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI
	Yhteenveto hankkeen etenemisestä 2017-2019
	VETFI-hankkeen painopisteet 2020
	Kokeilun ehdotukset lainsäädännön muutoksista
	Slide Number 8
	Kokeilun aikana suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat
	Tutkintoviennin prosessi
	Koulutuksen järjestäjien linjaus koulutusviennistä
	Slide Number 12
	Tutkintovientitoimikunnan rooli & tehtävät
	Tutkintovientitoimikunnan jäsenorganisaatiot
	Ammatillisen toisen asteen tutkintovientitoimikunnan pilottivaihe 1.8.2020 - 30.6.2021
	Ammatillisen toisen asteen tutkintoviennin vaikuttavuus
	Tutkintoviennin vaikuttavuusselvitys
	Vaikutusten arviointi
	Suomalaisia tutkintojen ja osatutkintojen rooli
	Välittömät tutkintoviennin vaikutukset- �Kohderyhmät 
	Pidempiaikaiset tutkintoviennin vaikutukset - kohderyhmät 
	Tunnistettuja vaikutuksia koulutuksen järjestäjätasolla
	Tunnistettuja vaikutuksia asiantuntijatasolla
	Vaikutukset ammatillisen koulutuksen arvostukseen
	Yhteenveto kyselystä �27.10. infotilaisuuden osallistujille
	Yhteenveto kyselystä osallistujille 27.10. 
	Slide Number 28
	Slide Number 29

