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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/


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 jatko-
opintovalmiuksiin ja mahdollisten kansainvälisten tutkintojen jatko-
opintokelpoisuus Suomessa.

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



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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Tutkintovientikokeilussa 
mukana

• 11 koulutuksen järjestäjää

• Koordinaattorina Omnia 
yhteistyössä Gradian kanssa

• Kokeilulupa 68 tutkintoon

• 20  EU-ja ETA-alueen 
ulkopuolista kohdemaata
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21. Etelä-Afrikka

22. Kanada

23. Thaimaa

24. Uganda
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Valmiit tutkinnon perusteet
– määräys, ePerusteet, käännös
• Koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjauksen AT

• Liiketalouden PT /Liiketoiminnan PT

• Liikunnan AT

• Liikuntapaikkojenhoitajan AT

• Lähiesimiestyön AT

• Markkinointiviestinnän AT

• Yrittäjän AT
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Step-by-step tutkintovientiin



Tutkinnon perusteprosessi 
koulutusvientikokeilussa

1. Tutkintojen priorisointi ja aikataulutus (tarkistetaan neljä kertaa vuodessa)

2. Kokeiluluvan saanut koulutuksen järjestäjä merkitsee tarvittavat muutokset 
tutkinnon perusteisiin    

3. OPH valmistelee suomenkieliset tutkinnon perusteet kokeilua varten

4. Käännös englanniksi

5. Määräys tutkinnon perusteista (suomen kielellä)

6. Englanninkielinen käännös  e-perusteisiin



Muutokset tutkinnon perusteisiin

Kategoriat

1.Lainsäädäntöä koskevat muutokset

2.Kielisäädöksiä koskevat muutokset

3.Passien, eri korttien (tulityökortti, SPR ensiapu, 

hygieniapassi jne.) osaamisen avaaminen

4.Muu lokalisointitarpeesta johtuva muutos

16/04/2018 Opetushallitus 11



Koulutusviennin tutkinnon perusteprosessi?

Ilmoitus

Opetus-
hallitukseen

Järjestämis-
luvan tarkistus

Perusteiden 
muokkaus ja 

käännös 
koulutusvientiin

Määräys 
tutkinnon 

perusteista
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2018 Tutkintovientikokeilussa työn alla mm.

• Tutkintoviennistä kiinnostuneista koulutuksen järjestäjien kartoitus
• Laadunvarmistuksen mallintaminen
• Henkilökohtaistamisprosessin mallintaminen
• Brändin kehittäminen yhteistyössä Education Finlandin kanssa
• Todistusten visuaalinen ilme sekä digitaalisen aitousmerkinnän 

(Pass Trace) pilotointi 
• Kokemuksien kerääminen koulutusvientiä koskevan 

reformilainsäädännön toimivuudesta
• Selvitys tutkinnon perusteissa käytettävistä keskeisistä EU:n 

ulkopuoliseen käyttöön soveltuvista englanninkielisistä termeistä
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Ammatillisen koulutuksen Suomi-brändi?
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Abu Dhabi World Skills 2017
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Seuraa koulutusvientikokeilua

http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/

http://oph.fi/reformintuki/koulutuksen järjestäminen/koulutusvienti

http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/
http://oph.fi/reformintuki/tutkinnot/koulutusvienti

