
   

 
Osallistu ammatillisen koulutusviennin kehittämiseen  
 
Mitä esteitä on purettava, jotta ammatillisen koulutusosaamisen myynti ulkomaisille 
asiakkaille lähtisi kunnolla käyntiin? Miten yritykset ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät  
voisivat yhdessä kehittää kansainvälistä liiketoimintaa? Miten mahdollistaa 
tutkintotavoitteisten maksullisten koulutusohjelmien tarjoaminen ulkomaille? 
 
Näihin kysymyksiin haetaan nyt vastauksia 14 ammatillisen koulutusjärjestäjän 
yhteistyönä. Vuoden 2015 aikana on määrä selvittää ammatillisen koulutuksen 
markkinapotentiaali valituilla kohdemarkkinoilla ja rakentaa toimintasuunnitelma viennin 
vauhdittamiseksi. Työn etenemistä voi seurata ja keskusteluun osallistua osoitteessa  
http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi. 
 
Vuoden 2015 aikana hankkeessa järjestetään neljä valtakunnallista kuulemistyöpajaa 
kaikille ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille ja kiinnostuneille työelämäkumppaneille. 
Kuulemistyöpajat toteutetaan verkkoseminaareina ja niihin on helppo tulla mukaan 
selaimessa toimivan Adobe Connect –yhteyden kautta. Linkki verkkoseminaariin löytyy 
Osallistu-sivulta tapahtuman tiedoista (www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/osallistu/). 
 
Varaa aika osallistumiseen kalenteristasi jo nyt! Seuraava kuulemistyöpaja järjestetään 5. 
kesäkuuta klo 9.00 alkaen. 
 
5.6.2015 klo 9-12 
Ammatillisen koulutuksen viennin kuulemistyöpaja 
Malleja koulutusviennin palveluliiketoimintaan ja kumppanuuksiin sekä huippuosaaminen-
selvityksen tulokset. 
 
Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan! 
 
Lisätietoja hankkeesta: 
Mervi Jansson, johtaja, Oppimiskumppanuudet, Omnia  
mervi.jansson@omnia.fi, puh. 043 820 0152 
 
Lisätietoja kuulemistilaisuudesta: 
Jonna Holopainen, projektikoordinaattori, Oppimiskumppanuudet, Omnia 
jonna.holopainen@omnia.fi, puh. 040 126 7440 
 
Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke 
www.ammatillinenkoulutusvienti.fi 
 
 
Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke toteutetaan Opetushallituksen tuella. 
Sitä koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Kumppaneina Etelä-Savon 
koulutus Oy, Helmi liiketalousopisto Oy, Helsinki Business College Oy, Itä-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kemi-Torniolaakson 



   
koulutuskuntayhtymä Lappia, Kiipulasäätio/Kiipulan ammattiopisto, Oulunseudun 
koulutuskuntayhtymä, Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Satakunnan 
koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen 
Opiston Säätiö ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. 
 

 

VALTAKUNNALLINEN KUULEMISTYÖPAJA 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja kiinnostuneille työelämäkumppaneille 
5. kesäkuuta 2015  alkaen klo 9.00. 
 

Kuulemistyöpajan aikataulu: 

 

9:00 Mitä hankkeelle kuuluu: edistymisiä ja syksyn tulevaa – Mervi Jansson, Omnia 

 

9:10 Palveluliiketoiminta-teemaryhmän raportti – Ulla Virtanen, TAKK 

• Ammatillisesta koulutuksesta globaalia palveluliiketoimintaa 
• Koulutusviennin palvelumuotoilun nykytila ja kilpailu 
• Mitä palveluja ja malleja jo tarjolla, mitä potentiaalia löytyy? 

 

9:30 Kumppanuusmallit-teemaryhmän raportti – Jouni Hytönen, Helsinki Business 

College Oy 

• Kumppanuusmallit koulutusviennin edistämiseksi  
• Kumppanuustyypit ja verkostomallit 
• Globaali VET-brändi 

 

9:50 Ammattikoulutuksen taso ja huippuosaaminen valituilla kohdemarkkinoilla –

selvitysten tulokset – Eija Alhojärvi, Skills Finland ry 

 

10:20 Loppukeskustelu & kysymykset 

 


