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Ammatillisella koulutuksella on vientiä

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

• Esim. tutkintojen ja niiden osien 
myyntiä, konsultointia, laajoja 
kehittämispalveluja sekä 
oppimateriaalia ja niihin liittyviä 
oppimisympäristöratkaisuja.

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


OPH:n rooli ammatillisessa koulutusviennissä
Education Finland –kasvuohjelma tarjoaa 
yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille 
koulutusviennin toimijoille tietoa uusista 
liiketoimintamahdollisuuksista, kehittää 
vientiosaamista ja tekee suomalaista 
koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. 

Ammatillinen osaaminen -yksikkö vastaa 
ammatillisten tutkintojen 
koulutusvientikokeilusta.

Oppiva Invest Oy aloittaa toimintansa  -
omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus. 
Pääomalainaa ammatillisen koulutuksen 
oppimisympäristöjen ja koulutusviennin 
edistämistä tukevaan yritystoimintaan. 
https://beta.oph.fi/fi/uutiset/2019/uusi-valtion-
erityistehtavayhtio-oppiva-invest-oy-aloittaa-
toimintansa
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Tutkintojen vienti koulutusvientikokeilussa
• kielitaitovaatimuksien ja kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvien 

osaamisvaatimusten lokalisointi

• Tutkintojen osaamisvaatimuksista tingitä

• selvitetään tutkinnon perusteiden globalisointitarvetta 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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Toteutuneet 
tutkintokoulutukset

Kiina
Qatar
Saudi-Arabia
Uganda

2018-2019 mahd. käynnistyvät 
koulutukset
VETFI-verkosto: 

Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Filippiinit, Intia, 
Kiina, Kuwait, Oman, Qatar, Tansania, Uganda, 

Venäjä, Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Muut amm. koulutuksen järjestäjät (4/2018): 
Indonesia, Kiina, Malesia, Nepal, Pakistan, Saudi-

Arabia, Venäjä, Vietnam

Tarjous-/neuvotteluvaiheessa
VETFI-verkosto: 

Etelä-Afrikka, Intia, Kazakstan, Kiina, Kuwait, Malesia, Malediivit, 
Oman, Palestiina, Qatar, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Thaimaa, 

Valkovenäjä, Venäjä

Muut amm. koulutuksen järjestäjät (4/2018): 
Etelä-Afrikka, Ghana, Indonesia, Intia, Kiina, Malesia, Nepal, Pakistan, Saudi-

Arabia, Venäjä, Vietnam

Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI 10/2018

Tutkintovientiä 25 maahan?



Tutkinnon perusteet koulutusvientiin 15.5.2019
– määräys, ePerusteet, käännös

Valmiit perusteet
• Kone- ja tuotantotekniikan PT
• Aamu- ja iltapäiväohjauksen AT (vanha)/Kasvatus ja 

ohjausalan AT
• Lastinkäsittelyalan AT
• Liiketalouden PT (vanha) /Liiketoiminnan PT
• Liikunnan AT (vanha)
• Liikunnanohjauksen PT
• Liikuntapaikkojenhoitajan AT (vanha)
• Lähiesimiestyön AT* (vanha)
• Markkinointiviestinnän AT (vanha)
• Yrittäjän AT (vanha)
• Tieto- ja viestintätekniikan PT
• Tuotekehityksen EAT
• Sosiaali- ja terveysalan PT:n 2 tutkinnon osaa

Työn alla
• Johtamisen ja yritysjohtamisen  EAT
• Medialan AT
• Ravintola- ja catering -alan PT
• Sosiaali- ja terveysalan PT (koko tutkinto)

* 1.7.2018 annetussa perusteessa muutokset vähäisiä, 
ei tarvetta uuteen määräykseen



Tutkintosuoritukset 12/2018
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Tutkinto Kohdemaa Koko tutkinto Tutkinnon osa

Liiketalouden pt Kiina 22
Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjauksen at

Qatar 9 2
(2 tutkinnon osaa)

Lähiesimiehen at Saudi-Arabia 16
Yrittäjän at Uganda 20
Kone- ja tuotantotekniikan pt Etelä-Korea 10
Yhteensä 45 34
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Tutkintoviennin prosessi



Tutkintoviennin esteitä purettu – Kokeilu jatkuu
• Ammatillisen koulutuksen laki mahdollistaa tutkintoviennin kaikille ammatillisen 

koulutuksen järjestäjille vuoden 2018 alusta lähtien. 
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Ammatillisten tutkintojen vienti

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

Lue lisää: https://beta.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutusvienti

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


Mistä saa koulutusviennin tutkinnon perusteet?
• Opetushallitus antaa aina erillisen määräyksen tutkinnon perusteista 

koulutusvientiin

• Koulutusviennin tutkinnon perusteet julkaistaan suomenkielellä ePerusteissa: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hak
utyyppi=koulutusvienti

• Koulutusviennin tutkinnon perusteiden englanninkieliset käännökset maksullisia 
– hinnoittelu käynnissä

• OPHn ammatillinen koulutusvienti sivuille tulossa tutkintovienti 
yhteydenottolomake 
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Kysely ammatillisesta koulutusviennistä 
3.4.2019 – vastauksia 60 kpl

• maaliskuussa 2019 toteutettu online kysely

• Kohderyhmänä ammatillisen koulutuksen 
järjestämisluvan omaavat organisaatiot

•  Onko organisaatiossanne tehty strateginen linjaus 
koulutusviennistä?

- 70 %:lla on linjaus koulutusviennistä

- Puolet lähdössä/lähteneet mukaan 

- 22 % linjanneet, että eivät tee koulutusvientiä

•  Kiinnostuta lähinnä tilauskoulutukseen eli ryhmille 
järjestettäviin tutkintoihin, joissa toteutusmaa voi olla 
Suomi, kohdemaa tai kolmas maa. (Yksilökoulutusta 
voidaan järjestää vain EU-ja ETA-alueen ulkopuolella.)
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Koulutuksen muoto

Tilaus Yksilö Yhdistelmä Emme ole päättäneet

Strateginen linjaus

Kyllä olemme mukana tai lähdössä mukaan koulutusvientiin

Ei, emme tee koulutusvientiä

Emme ole vielä tehneet linjausta asiasta
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Kysely koulutusviennistä

Kohdemaat 
ja alueet



Seuraa koulutusvientikokeilua
• https://beta.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/ammatillinen-koulutusvienti

• Koulutusvientikokeilu VETFI –hankkeen 
uutiskirje: 
https://mailchi.mp/92619549d4fb/newsletter
-finnish-vet-export
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Kiitos!
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