
Kansainvälisestä yhteistyöstä koulutusvientiin?
Case: ThaiGO –verkosto



Perustietoa ThaiGO verkostosta

• Toisen asteen ammatillisen koulutuksen Thaimaa-verkosto perustettu vuonna 2014

• Verkoston tavoitteena on kehittää verkostossa olevien suomalaisten 
koulutuksenjärjestäjien mahdollisuuksia laajentaa kansainvälistä toimintaansa 
Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin sekä parantaa kv-toiminnan laatua 

• Pääasialliset toimintamuodot:
• Opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuusjaksot Thaimaahan

• Teema-viikot Thaimaassa (esim. Suomi100 –ruokaviikko)

• Skilss-toiminnan jalkautus Thaimaahan ja digitalisaation kehittäminen opetustyössä 

Suomalaiset kumppanit ThaiGOssa

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Koordinaattori),Turun Ammatti-
instituutti/Turun kaupunki, Koulutuskeskus Salpaus, Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymä, Suomen Diakoniaopisto, Rovaniemen
koulutuskuntayhtymä,  Axxell, Novida ja Porvoo PointCollege



Vastavuoroisuuteen sekä 
yhteistyöhön perustuvaa 
toimintaa, jossa ei ole tavoitteena 
tehdä voittoa.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ VS. KOULUTUSVIENTI

Kv-yhteistyö

ThaiGO ei toteuta verkostona koulutusvientiä

ThaiGOn kautta toimijoilla mahdollisuus verkostoitua ja tuoda esille 
koulutusvientitarjontaansa

ThaiGO –verkoston kautta suomalainen ammatillinen koulutus esille Thaimaassa 

ThaiGO –verkosto toimii vuorovaikuttajan ja verkostoitumisen alustana, jonka kautta on 
mahdollista hahmottaa paremmin kohdemaan tarpeita

Koulutusvienniksi voidaan lukea 
kaikki koulutukseen, 
koulutusjärjestelmään tai osaamisen 
siirtoon pohjautuva liiketoiminta, 
josta muotoillusta tuotteesta tai 
palvelusta ulkomainen taho maksaa 
ja toiminta on voittoa tuottavaa.

Koulutusvienti



Suomi 100 –ruokaviikko Thaimaassa
Tarve

• Suomen suurlähettiläs Thaimaassa esitti toiveen verkostolle järjestää syksyllä 2017 Suomi 100-vuotta 
teemaan liittyvä ruokaviikko opiskelijoiden ja opettajien toimesta

Suunnittelu

• Mukaan suunnitteluun tuli heti alkuvaiheessa Food from Finland –organisaatio ja tilaisuuksien luonne muuttui 
pelkistä illallisista suomalaisten elintarvikkeiden lanseeraukseen Thaimaan markkinoille koulutus ja 
yritysmaailma yhdistivät voimansa

Toteutus

• Bangkokissa Suurlähettilään residenssissä järjestettiin 1 illallinen, 1 lounas ja 1 cocktail-tilaisuus suomalaisten 
opiskelijoiden ja opettajien toimesta sekä suomalaisia raaka-aineita käyttäen

Palaute

• Kaksi elintarvikeyritystä sai ”diilin” Thaimaahan heti viikon jälkeen

Suomi100 –ruokaviikko mediassa

• Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Aromi-lehti, Keski-Suomalainen 
konsernin maakuntalehdet, OAJ

• Facebook (Embassy of Finland in Bangkok)

• VoiceTV Thailand (haastattelu suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta)









OPHn kv-verkostot sillanrakentajina

• Verkostot tuntevat oman kohdemaansa
• Verkostot valmiina
• Toimintatavat hallussa
• Yhteiskumppanit tietoisia ammatillisesta koulutuksesta
• Verkostojen vetäjillä laaja ymmärrys alueesta, mutta rajalliset resurssit

• Enemmän yhteistyötä verkostojen ja yritysmaailman välille
• Suomi on pieni maa, mutta yhteistyöllä kaikki saavat osan menestyksestä
• Hulluja ideoita ja vielä hullumpia ratkaisuja = erotutaan massasta
• Onnistumiset ruokkivat positiivista kuvaa suomalaisesta koulutuksesta

• Muutamia tulevia ajatuksia ThaiGO –verkostolta:
• Taitaja –toiminnan simulointi syksyllä 2018 (Sote-ala)
• 3 eri delegaatiota Thaimaasta Suomeen toukokuussa 2018
• Ammatillinen koulutus esittäytyy Thaimaan EDUCA 2018 messuilla ThaiGOn

kautta organisoituna ryhmänä


