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Koulutusvienti ja toimijat
• Tavoite kasvattaa koulutusviennin volyymia 2014 vuoden 260 miljoonasta
eurosta 350 miljoonaan euroon saavutettiin vuoden 2018 loppuun mennessä
• Team Finland -yhteistyössä (opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja
elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö) on vauhdittaneet koulutusvientiä myös
laajemmin.
• Education Finland -kasvuohjelma toimii Opetushallituksen yhteydessä (1.6.2017
alkaen). Ohjelmaan on liittynyt noin 110 jäsenyritystä ja ohjelman toimia
rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Myös jäsenyrityksiltä peritään
jäsenmaksua. Ohjelma toimi kevääseen 2017 asti Business Finland (Finpro)
yhteydessä Education Export Finland -nimellä.
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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 aloittamassa toimintaansa omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus.
Pääomalainaa ammatillisen koulutuksen
oppimisympäristöjen ja koulutusviennin
edistämistä tukevaan yritystoimintaan.
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Koulutusvienti sektoreittain
- suuntaa-antavat huomiot
•

Korkea-asteen vienti hakee suuntaa myös tutkintoviennin osalta

•

Ammatillisen koulutuksen reformi avannut kasvusuunnan
sektorille

•

Työelämälle suunnatut palvelut kasvavat nopeimmin

4000 %

•

Varhaiskasvatuksen vienti käynnistynyt – lupaava kasvu

0,76

171 %

•

Perusopetuksen kehittäminen ml. koulukonseptit

11,3

0%

Koulukonseptien viennin kasvuun tulossa tukitoimia kasvun
varmistamiseksi

Koulutusteknologia

3,7

47%

•

Koulutus&konsultointi

1,8

22 %

Koulutusteknologiayritykset vielä pieniä, mutta kasvu suunta on
lupaava

Kustannustoiminta ja oppisisällöt

268

14 %

•

Oppimisympäristö

4,0

176 %

Konsultointipalveluilla erityinen rooli mm. osana suurempia
palvelukokonaisuuksia – kasvusuunta hyvä

Koulutusmatkailu

0,84

271 %

•

Oppisisällöt suurin koulutusvientisektori

Yhteensä

310

16 %

•

Oppimisympäristöt: lupaava kasvu

•

Koulutusmatkailu vahvassa kasvussa

Vastaajaorganisaation sektori

€
(MEUR)
2017

kasvu % vrt.
2016

Yliopisto

8,2

64 %

Ammattikorkeakoulu

4,1

37 %

Ammatillinen koulutus

1,7

52 %

Työelämälle suunnattu koulutuspalvelu (yksityiset)

6,5

Varhaiskasvatus

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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Ammatillinen koulutusvientikokeilu
koulutusvientiä vauhdittamassa

Kokeilun tavoitteena tuottaa kokemuksia,
tietoa ja ratkaisuja 2017-2020
Selvittää näyttötutkintojen osalta EU-/ETA-alueen ulkopuolella:
1. tutkintojen perusteissa huomioon otettavat koulutusviennin mahdollistavat
muutokset
2. tutkintojärjestelmän kehittämistarve erillisten kansainvälisten tutkintojen osalta
3. tutkintojen perusteisiin tehtävien muutosten vaikutukset jatkoopintovalmiuksiin ja mahdollisten kansainvälisten tutkintojen jatkoopintokelpoisuus Suomessa.

4. koulutusviennin toteuttamisen muut mahdolliset vaikutukset esimerkiksi
koulutuksen tutkintojärjestelmään, ohjaukseen, säätelyyn ja laadunvalvontaan

Tutkintovientikokeilun lähtötilanne 1/2017
• 11 koulutuksen järjestäjää

• Koordinaattorina Omnia
yhteistyössä Gradian kanssa
• Kokeilulupa myönnettiin 68
tutkintoon
• n. 20 EU-ja ETA-alueen
ulkopuolista kohdemaata
04/10/2019 Opetushallitus
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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, SaudiArabia, Venäjä, Vietnam

Tutkintovientiä 25 maahan?

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, SaudiArabia, Venäjä, Vietnam
Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI 10/2018

Tutkintojen vienti koulutusvientikokeilussa
• kielitaitovaatimuksien ja kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvien
osaamisvaatimusten globalisointi

• 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
04/10/2019 Opetushallitus
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Tutkinnon perusteet koulutusvientiin 9/2019
– määräys, ePerusteet, käännös
Valmiit perusteet
•

Kone- ja tuotantotekniikan PT

•
Aamu- ja iltapäiväohjauksen AT (vanha)/Kasvatus ja
ohjausalan AT

Melkein valmiit
•

Johtamisen ja yritysjohtamisen EAT

•

Media-alan AT

•

Ravintola- ja catering -alan PT

•

Sosiaali- ja terveysalan PT (koko tutkinto)

•

Lastinkäsittelyalan AT

•

Liiketalouden PT (vanha) /Liiketoiminnan PT

•

Liikunnan AT (vanha)

•

Liikunnanohjauksen PT

•

Lähiesimiestyön AT*

•

Liikuntapaikkojenhoitajan AT (vanha)

•

•

Yrittäjän AT*

Lähiesimiestyön AT (vanha)

•

Markkinointiviestinnän AT (vanha)

•

Yrittäjän AT (vanha)

•

Tieto- ja viestintätekniikan PT

•

Tuotekehitystyön EAT

•

Sosiaali- ja terveysalan PT:n 2 tutkinnon osaa

* Tutkinnon osan valitseminen toisesta tutkinnosta

Tutkintosuoritukset
Tutkinto

Kohdemaa

Liiketalouden pt

Kiina

Koko tutkinto

22

Koulunkäynnin ja aamu- ja
Qatar
iltapäivätoiminnan ohjauksen at

9

Lähiesimiestyön at
Yrittäjän at

16
52
9

Tuotekehitystyön eat
Kone- ja tuotantotekniikan pt
Yhteensä
04/10/2019 Opetushallitus

Saudi-Arabia
Uganda
Saudi-Arabia
Kiina
Etelä-Korea

Tutkinnon osa
2
(2 tutkinnon osaa)

25
10
86

59
12

Tutkintoviennin prosessi
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Tutkintoviennin esteitä purettu – Kokeilu jatkuu
• Ammatillisen koulutuksen laki mahdollistaa tutkintoviennin kaikille ammatillisen
koulutuksen järjestäjille vuoden 2018 alusta lähtien.
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://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutusvienti
04/10/2019 Finnish National Agency for Education
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Kiinnostus koulutusviennin
käynnistämiseen

Kysely Ammatillisestä Koulutusviennistä
3.4.2019 – vastauksia 60 kpl
•

Kohderyhmänä ammatillisen koulutuksen
järjestämisluvan omaavat organisaatiot

•

Onko organisaatiossanne tehty strateginen linjaus
koulutusviennistä?

Strateginen linjaus

- 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.)

Finnish National Agency for Education

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
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Koulutusvientikokeilun 2019 tavoitteet
1.

Ehdotettavan koulutusvientitoimikunnan roolin ja tehtävien suunnittelu yhdessä Opetushallituksen ja
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

2.

Tutkintojen koulutusviennin järjestämissuunnitelman tietosisällön kehittäminen ja suunnitelmien
kokeilu.

3.

Ehdotus sosiaali- ja terveysalan perustutkintotasoisesta osaamisesta, josta voidaan muodostaa tutkinto
vain koulutusvientiin.

4.

Suomalaisten tutkintojen tunnustaminen EU:n ulkopuolella, esimerkkejä prosesseista, toimenpiteistä ja
kokemuksista eri kohdemaissa. Näiden pohjalta yhteenveto opitusta ja ehdotus toiminnan kehittämisestä.

5.

Ammatillisen koulutusviennin infotilaisuuden järjestäminen syksyllä 2019 yhteistyössä Opetushallituksen
kanssa.

6.

Ammatillisten tutkintojen markkinointimateriaali erityisesti Suomen ulkoasianhallinnon edustusverkoston
käyttöön.

7.

Yhteistyö Education Finland-kasvuohjelman kanssa.
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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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Seuraa koulutusvientikokeilua
•

https://www.oph.fi/fi/koulutus-jatutkinnot/ammatillinen-koulutusvienti

•

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