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Lukijalle

 Kansainvälistyminen on olennainen osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa 

              (Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU 2011–2016). Suomalainen 

yhteiskunta tarvitsee kansainvälisiä osaajia ja myös ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilta 

opiskelijoilta edellytetään kansainvälistymisvalmiuksia. 

Käytännön mahdollisuuksia kansainvälisen osaamisen hankkimiseen on paljon: ulkomaanjaksolle 

lähtevien ammattiopiskelijoiden määrä on pysynyt tasaisena jo vuosia ja kotikansainvälistymisen 

erilaiset muodot tarjoavat tilaisuuksia vielä useammalle. Oppilaitosten opettajat ja johto kehittävät 

omaa osaamistaan ja oppilaitoksessa annettavaa opetusta yhteistyöhankkeissa kansainvälisten 

kumppaneiden kanssa. Ammatillisen koulutuksen koulutusvienti on avaamassa uusia mahdolli-

suuksia kansainvälistymiseen ja vientihankkeita on jo alettu toteuttaa.

Kansainvälistä toimintaa on kuitenkin kehitettävä jatkuvasti. Sen strateginen suunnittelu on 

viime vuosina vahvistunut, mutta missä määrin? Koulutuksen järjestäjien strategioiden tulisi 

ohjata kansainvälistä toimintaa, mutta arkipäivän puurtamisessa strategiset tavoitteet saattavat 

unohtua. Kansainvälisyys on myös resursoitu eri organisaatioissa hyvinkin vaihtelevasti, 

riippumatta siitä miten tärkeänä asia nähdään strategiassa.

SIRU KORKALA:

Kansainvälisyys strategiassa 

ja oppilaitoksen arjessa

Selvitys ammatillisen koulutuksen tilanteesta
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Kehittämissuunnitelmakausi on loppupuolellaan ja CIMOssa haluttiin edellä kuvatusta viite-

kehyksestä käsin lähteä selvittämään sitä, miten kansainvälistymiselle asetetut tavoitteet näkyvät 

koulutuksen järjestäjien strategioissa, ja miten hyvin kansainvälinen toiminta on linjassa strategia-

asiakirjojen kanssa. 

Selvitys osoitti, ettei yksiselitteistä vastausta jälkimmäiseen tutkimuskysymykseen ole olemassa: 

tavoitteiden kirjaaminen strategiaan kyllä edistää niiden toteutumista, mutta toisaalta kirjaamatta 

jättäminen ei välttämättä jarruta kansainvälistä toimintaa. Ad hoc -kansainvälisyystyö ei kuitenkaan 

aina ole koulutuksen järjestäjän kehittämistavoitteiden mukaista ja saattaa pahimmillaan olla jopa 

strategian vastaista toimintaa. 

Vaikka suoraa vaikuttavuusyhteyttä strategioiden ja käytännön kansainvälisyystyön välillä ei löytynyt, 

tuotti selvitys kuitenkin paljon tietoa kansainvälistymisen edistämisen parhaista käytännöistä ja myös 

mm. siitä, miten kansainvälinen toiminta pahimmillaan saadaan tukahdutettua organisaatiossa.

Tässä Faktaa-julkaisussa keskitytään siihen, millaisia teemoja selvityksestä nousi esille. Aluksi 

tarkastellaan sitä, millaisia koulutuksen järjestäjien kansainvälisyysstrategiat ovat sisällöltään, 

millaisen prosessin myötä ne syntyvät ja miten niiden käytännön toimeenpanosta huolehditaan. 

Lisäksi paneudutaan oppilaitoksen henkilöstön ja johdon rooliin kansainvälistymisen edistämises-

sä sekä kansainvälisyyden ja opetussuunnitelmatyön välisiin kytköksiin. Työ- ja elinkeinoelämän 

osallistaminen oppilaitosten kansainvälistymiskehitykseen sekä koulutusviennin edistäminen 

ovat niin ikään tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja.

Lisää tietoa selvityksestä löytyy 

CIMOn verkkopalvelusta osoitteessa 

www.cimo.fi | Palvelut | Tutkimus- ja 

selvitystoiminta. 

Samasta osoitteesta saa myös Tietoa ja

tilastoja -raportin (1/2016), jossa kuva-

taan selvityksen tulokset laajemmin ja 

yksityiskohtaisemmin. 
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Yli puolella kyselyyn osallistu-
neista koulutuksen järjestäjistä 
on erillinen kansainvälisyys-
strategia, reilulla kolmannek-
sella myös tavoitteet toimin-
naksi konkretisoiva toiminta-
suunnitelma.



 Suomessa toimii tällä hetkellä 1621 perus-,   

              jatko- tai täydennyskoulutusta tarjoavaa 

ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Vuosittain 

lähtee ulkomaanjaksolle yli 6000 ammattiin opis-

kelevaa nuorta, mikä vastaa vajaata 5 % koko opis-

kelijamäärästä ja 13 % samana vuonna opintonsa 

aloittaneista. Opiskelijoiden lisäksi ulkomaille läh-

tee noin 1600 opettajaa tai muuta ammatillisessa 

koulutuksessa työskentelevää henkilöä.

Oppilaitoksiin ja myös niiden toiminta-alueen yri-

tyksiin tulee vastaavasti opiskelijoita ja henkilöstöä 

ulkomailta. Kansainvälistymisessään pitkälle eden-

neet koulutuksen järjestäjät tarjoavat paljon mui-

takin mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen, 

kuten esimerkiksi tavanomaista laajemmat mahdol-

lisuudet kieliopintoihin. Lisäksi ollaan mukana 

monissa kansainvälisissä kehittämishankkeissa. 

Kansainvälisen toiminnan arkipäiväisyys ja toisaalta 

tärkeys heijastuu siinä, miten sen strateginen suun-

nittelu on viime vuosina vahvistunut. Strategiatyön 

tueksi on laadittu malleja ja oppaita, joilla kansain-

välisen toiminnan laatua voidaan kehittää. Lisäksi 

esimerkiksi CIMO on järjestänyt kansainvälisyys-

strategiakoulutuksia, joihin on osallistunut noin 

puolet ammatillisen koulutuksen järjestäjistä.

1 Kansainvälisyyden tärkeys näkyy 
strategiatyön vahvistumisena  

FAKTAA. TIETOA JA TILASTOJA    5

LIIKKUVUUTTA PIDETÄÄN TÄRKEIMPÄNÄ 

KANSAINVÄLISTYMISEN KEINONA

Parhaimmillaan kansainvälisyys lähtee jo koulutuk-

senjärjestäjän visiosta ja strategisista linjauksista. 

Niihin sisältyy se, että kaikkien ammatillisten 

tutkintojen opiskelijoille tarjotaan yhtäläiset 

kansainvälistymismahdollisuudet, että henkilöstön 

kehittämiseen panostetaan ja että työ- ja elinkeino-

elämän tarpeisiin vastataan kouluttamalla kansain-

välisesti osaavaa työvoimaa.

Selvityksessä analysoidut strategiat ovat luonteeltaan 

enemmän tavoitteita luettelevia kuin käytännön 

toimenpiteitä kuvaavia. Jo yli puolella koulutuksen 

järjestäjistä oli erillinen kansainvälisyysstrategia, 

mitä voi pitää varsin myönteisenä kehityksenä muu-

taman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna2. 

Viidesosa selvitykseen osallistuneista koulutuksen 

järjestäjistä lähetti vain yleisen strategian, jossa 

kansainvälisyyteen viitattiin useimmiten lyhyesti; 

yhdessä strategioista siihen paneuduttiin syvälli-

semmin. 

Positiivisesta kehityksestä kertoo myös se, että 

reilulla kolmanneksella selvitykseen osallistuneista 

koulutuksen järjestäjistä oli myös kansainvälisen 

toiminnan toimintasuunnitelma, joista osaan 

sisältyi hyvinkin konkreettisia tavoitteita.

1 Lähde: Opintopolku.fi
2 Vrt. vastaavan tyyppinen selvitys vuodelta 2008: Mahlamäki-Kultanen, S. & Susimetsä, M. (toim.) Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymisen nykytila johtamisen 
näkökulmasta. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeenlinna.
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Koulutuksen laadun kehit-
täminen on strategioissa 
yleinen teema, mutta laadun 
kehittämisen keinoja 
mainitaan harvemmin.

Kaikissa strategia-asiakirjoissa käsiteltiin liikkuvuut-

ta, joka nousi näin yleisimmäksi kansainvälistymi-

seen liittyvistä teemoista. Seuraavaksi yleisimpiä oli-

vat kotikansainvälistyminen ja koulutuksen laadun 

kehittäminen. Sen sijaan laadun kehittämisen kei-

noja, kuten kansainvälistä verkostoitumista ja oppi-

materiaalien kehittämistä, mainittiin harvemmin. 

Kuva 1. Kansainvälistymisen näkökulmasta käsitellyt teemat strategioissa (N=55). Kahden teeman rinnalla näkyy myös se, miten monesti 
teemaan liittyviä kehittämisen keinoja on nostettu esille.

Kansainvälistymispalveluiden kehittäminen oli toi-

nen teema, jonka rinnalla tarkasteltiin kehittämisen 

keinoja. 

Monessa kansainvälisyysstrategiassa kuvattiin se, miten 

koulutuksen järjestäjän kansainvälinen toiminta on 

organisoitu. Tämä nähtiin kuitenkin usein melko ka-

peasti eli käytännössä tyydyttiin määrittelemään vain 

kansainvälisyyskoordinaattorin työtehtävät ja vastuut. 

Yllättävänä voi pitää sitä, että vaikka ammatillinen 

koulutus toimii kiinteässä yhteydessä työelämän 

kanssa, vain reilu viidennes koulutuksen järjestäjistä 

viittaa kansainvälistymistä linjatessaan toiminta-

alueensa työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Enemmistö strategioista käsittelee varsin yleisiä 

teemoja menemättä syvemmälle esimerkiksi opetus-

suunnitelmatyöhön tai oppimateriaalien kehittä-

miseen kansainvälisyysnäkökulmasta. 

Strategiat, joissa teemaa käsitellään (kpl)

Kehittämisen keinot (kpl)



Mitä ja miten tutkittiin?

Selvityksen päämääränä oli verrata strategioihin kirjattuja tavoitteita ja käytännön kansainvälisyystyötä. 

Selvitys oli kolmivaiheinen: 1. strategioiden sisältöanalyysi, 2. kysely ja 3. case-analyysi erityyppisistä organisaatioista. 

Tutkimusaineisto kerättiin vuoden kuluessa. Strategioita analysoitiin kesällä 2014, kysely tehtiin talvella 2015 ja

haastattelut kesällä 2015.

Strategia-asiakirjoja pyydettiin kaikilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä. Pyyntöön vastasi 55 koulutuksen järjestäjää.

* Pelkästään aikuiskoulutusta tarjoavat koulutuksen järjestäjät 

Strategioiden analysoinnin perusteella laadittiin kysely asiakirjat toimittaneille koulutuksen järjestäjille. Kyselyyn vastasi 

48 koulutuksen järjestäjää; vastausprosentti oli 87 eli erittäin hyvä. Vastaajina olivat johto tai kansainvälisyyskoordinaattorit.

Lopullinen aineisto sisälsi kyselyyn vastanneiden 48 koulutuksen järjestäjien strategia-asiakirjat ja vastaukset. 

Case-analyysillä syvennettiin kyselyvastausten perusteella tehtyjä havaintoja kansainvälistymisen tilasta organisaatioissa. 

Haastateltaviksi valittiin 6 koulutuksen järjestäjää. Näistä 2 oli kansainvälisessä toiminnassaan pitkällä ja 2 keskivaiheilla, 

2 oli kansainvälistynyt hitaammin. Toinen hitaasti kansainvälistyneistä organisaatioista oli juuri käynyt läpi mittavan yhdis-

tymisprosessin, joten organisaation kansainvälisessä toiminnassa ehti tapahtua paljon kehitystä kysely- ja haastatteluajan-

kohtien välissä. 

Haastatellut organisaatiot:

• Kansainvälistymiskehityksessään pitkällä olevat organisaatiot (2 kpl)

• Kansainvälistymiskehityksessään keskitasolla olevat organisaatiot (2 kpl)

• Organisaatiomuutoksen läpikäynyt organisaatio (1 kpl)

• Kansainvälistymisessään hitaasti edennyt organisaatio (1 kpl)
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Kuva 1. Kansainvälistymisen näkökulmasta käsitellyt teemat strategioissa (N=55). Kahden teeman rinnalla näkyy myös se, miten monesti 
teemaan liittyviä kehittämisen keinoja on nostettu esille.

Oppilaitostyyppi  

Ammatillinen oppilaitos                                40                      123                              33

Ammatillinen erikoisoppilaitos                  9                        23                              39

Ammatillinen erityisoppilaitos                                  5                          7                              71

Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus*                  1                          9                              11

Yhteensä                                                            55                      162                              34

Vastaus-
aktiivisuus (%)

Selvitykseen 
osallistuneet (kpl)

Koulutuksen 
järjestäjät (kpl)

    Yleinen strategia      11 kpl

    Kansainvälisyysstrategia     18 kpl

    Kansainvälisyysstrategia ja -suunnitelma   10 kpl

    Kansainvälisen toiminnan suunnitelma      9 kpl

    Yhteensä      48 kpl
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2 Kansainvälisyysstrategia 
ei hautaudu, jos sitä tehdään 
koko organisaation voimin   

 Strategiassa määritellään, mihin suuntaan 

              organisaatio etenee, mikä on toivottu 

tavoitetila ja millaisia toimia organisaatio tekee 

tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yleisesti tiedetään, 

että mitä useampi taho strategiseen suunnitteluun 

organisaatiossa osallistuu, sitä helpompi strategiaa 

on toteuttaa. 

Opetushallituksen ja CIMOn yhdessä rakentamassa 

kansainvälisyysstrategiatyön mallissa3 korostetaan 

sitä, ettei toimintaympäristön analysoimisen, 

toiminta-ajatuksen, ydinosaamisen ja arvojen 

pohjalta laadita pelkästään visiota ja strategisia 

tavoitteita, vaan myös tavoitteet käytännön tekemi-

seksi konkretisoiva toimintasuunnitelma. Se on kes-

keinen edellytys sille, että kansainvälinen toiminta 

onnistuu. Kansainvälisyysstrategian ja toiminta-

Kuva 2. Kansainvälisyysstrategian laatimisen osa-alueet (Opetushallitus 2010)4 

suunnitelman jälkeen on määriteltävä myös 

toimeenpano vastuineen ja työnjakoineen.

 

Kansainvälisyysstrategian toimeenpanon onnis-

tumisen kannalta keskeistä on strategian laadinta-

prosessi ja erityisesti se, millaisella kokoonpanolla 

strategista suunnittelua tehdään. Vaikka koulu-

tuksen järjestäjien strategiatyö onkin ensisijassa 

kansainvälisyyskoordinaattoreiden ja -vastaavien 

vastuulla, parhaimmillaan siihen on osallistettu 

monia eri toimijoita. Kansainvälistymisessä 

pitkällä olevassa organisaatiossa strategiaa olivat 

laatimassa myös opettajat, ryhmäohjaajat, opiske-

lijat ja ennen kaikkea johto. Johdon sitouttaminen 

jo strategian laadintavaiheessa varmistaa sen, 

että tavoitteisiin myös päästään.

3 ja 4 Opetushallitus. (2010). Vahvuutena kansainvälisyys. Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2010:10. Tampere.

Tavoitteet Visio

Toimintasuunnitelma

Toiminta-ajatus
Ydinosaaminen

Arvot
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Selvityksen tulosten mukaan todellisuus on useim-

milla kuitenkin vielä kaukana ideaalitilanteesta: 

esimerkiksi opettajia kyllä jossain määrin osalliste-

taan kansainvälisyysstrategian laatimiseen, mutta 

useimmiten kyse on vain muutamasta henkilöstä. 

Suurin osa opettajista jää prosessin ulkopuolelle. 

Syyksi kerrottiin mm. se, että opettajien aika ei riitä, 

mistä syystä he ovat tulleet mukaan strategiatyöhön 

vasta siinä vaiheessa, kun pohjatyö on jo tehty. 

Organisaatioissa voi myös olla liian vähän opettajia, 

jotka haluavat osallistua kansainväliseen toimintaan 

niin aktiivisesti, että strategiatyössä mukana olo olisi 

järkevää. Opiskelijoita osallistuu kansainvälisyys-

strategian laadintaprosessiin vain harvoin.

Kuva 3. Kansainvälisyysstrategian laatimiseen osallistuneet tahot (%)

Kansainvälisyyskoordinaattorin pahimmillaan yksin 

laatima kansainvälisyysstrategia ei kanna pitkälle 

eikä edes strategian laadintaa varten nimetty 

kansainvälisyystiimi välttämättä onnistu integroi-

maan strategiaa koko organisaatioon, jos se jää 

muulle henkilöstölle vieraaksi. Näin laadittu 

kansainvälisyysstrategia on helppo haudata ja 

strategiassa määritellyt hienotkin tavoitteet 

unohtaa.

OSALLISTAVASTA STRATEGIAPROSESSISTA 

OSALLISTAVAAN TOIMEENPANOON  

Kansainvälisyysstrategian ja toimintasuunnitelman 

laatimisen jälkeen on määriteltävä käytännön 

kansainväliseen toimintaan liittyvät vastuut ja 

toimenkuvat. Tässä on vielä kehittämisen varaa, 

sillä kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä 

vain puolet arvioi, että kansainväliseen toimintaan 

liittyvät vastuut ja toimenkuvat on määritelty 

hyvin tai kiitettävästi organisaation toiminta-

säännöissä.    

Kansainvälisyysvastaavat

Koulutuksen järjestäjän johto/johtoryhmä

Opettajat

Muut

Opiskelijat

Työ- ja elinkeinoelämän edustajat

Aluekehittämisestä vastaavat tahot 
/ Maakuntaliitto

Kun johto saadaan mukaan 
laatimaan kansainvälisyys-
strategiaa ja sitoutumaan 
siihen, varmistetaan myös 
tavoitteiden toteutuminen.



ei lainkaan jossain määrin hyvin kiitettävästi
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Kuva 4. Ovatko kansainväliseen toimintaan liittyvät 

vastuut ja toimenkuvat määritelty organisaation 

toimintasäännössä? (%)

Case-haastatteluissa ilmeni, että strategian toimeen-

panoon liittyvien vastuiden ja toimenkuvien mää-

rittely on helppoa niissä organisaatioissa, joissa 

kansainvälisyysstrategia on laadittu useita osapuolia 

osallistamalla. Kansainvälisyysstrategia ei ole jäänyt 

irralliseksi, vaan sen sisältö tunnetaan organisaatios-

sa hyvin. Pitkälle kansainvälistymisessä edenneissä 

oppilaitoksissa kansainvälisyys nähdään strategisesti 

tärkeänä oppilaitoksen toiminnalle. Kansainvälisyys 

on vahvasti linjattu koko organisaation toimintaan 

ja kansainvälisyysvastaavat ovat keskeisessä roolissa 

tavoitteiden toimeenpanossa.

Paras tilanne on, jos eri koulutusaloilla on omat 

kansainvälisyysvastaavansa, jotka huolehtivat siitä, 

että tieto kansainvälistymismahdollisuuksista saa-

vuttaa kaikki opiskelijat. Näin kansainvälistymis-

mahdollisuudet eivät ole yhden ihmisen varassa, 

kuten silloin, kun kyse on yksittäisen opettajan 

kiinnostuksesta asiaa kohtaa.

Kuinka yhdessä tehty strategia 
turvasi kansainvälistymisen 
organisaatiomuutoksen jälkeen

Kun monta eri koulutusyksikköä yhdistetään suuremmaksi 

kokonaisuudeksi, tuo jokainen yksikkö mukanaan oman 

toimintakulttuurinsa. Aluksi uuden, organisaatiomuutoksen 

läpikäyneen koulutuksen järjestäjän kansainvälinen toiminta 

oli huonosti organisoitua, vastuut ja tehtävät olivat määrit-

telemättä eikä tieto kulkenut juuri lainkaan.

Se, että koko kuntayhtymälle määriteltiin yhteiset kansain-

välistymistavoitteet, aktivoi kaikki oppilaitokset ja yksiköt 

mukaan toimintaan. Merkittävin edistysaskel uuden organi-

saation kansainvälisessä toiminnassa oli kuitenkin se, että 

eri yksiköt ja toimijat osallistettiin strategian laatimiseen. 

Mukaan otettiin henkilöstö, opiskelijat ja myös alueen yrityk-

set, joille lähetettiin kansainvälistä toimintaa koskeva kysely. 

Organisaation johdon näkemykset kansainvälistymiseen 

liittyvistä tarpeista kerättiin haastattelemalla.

  

Uuden strategian myötä vastuut organisaatiossa kirkastui-

vat. Kansainvälisyyskoordinaattorilla ja -tiimillä on selkeät 

tehtävänsä, mutta myös joustavuudelle on jätetty tilaa. 

Organisaatiomuutoksen yhdistämillä yksiköillä on edelleen 

omat toimintakulttuurinsa ja myös parhaat toiminta-

käytännöt pyritään säilyttämään. 

Kansainvälisen toiminnan jatkuvuus on saatu turvattua 

toimintasuunnitelmalla, johon kirjatut vastuunjaot, roolit ja 

tehtävät ovat helpottaneet erilaisten yksiköiden pääsemistä 

tavoitteeseen. Tämä on välttämätöntäkin, koska organisaation 

hajanaisuus eli pitkät etäisyydet oppilaitosten välillä luovat 

edelleen toiminnalle haasteita.

Vastuut ja työnjako kansain-
välisyysstrategian toimeen-
panossa on helppo sopia organi-
saatiossa, jonka henkilöstö on 
osallistunut strategiaprosessiin.
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Muut koulutuksen järjestäjät

Saman alan oppilaitokset

Alueen työ- ja elinkeinoelämä

Muut

Maakuntaliitto
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Kansainvälisyysstrategia 
kannattaa laatia työ- ja elinkeino-
elämän tarpeita kuunnellen 

3

Kuva 5. Toimijat, joiden kanssa kansainvälisyysyhteistyötä tehdään (%) 

Monissa oppilaitoksissa yrityksiä on sitoutettu 

yhteistyöhön lähinnä lähettämällä niihin kansain-

välisiä opiskelijoita työssäoppimisjaksolle. Tämän 

edellytyksenä on se, että suhteet yrityksiin on hoi-

dettu hyvin jo kotimaisten työssäoppijoiden kohdal-

la. Työssäoppimispaikkojen hankinnassa on omat 

haasteensa, mistä syystä yritykset olisi hyvä saada 

sitoutumaan jo silloin kun kansainvälisen toimin-

nan strateginen suunnittelu aloitetaan. 

 

 Vain viidesosa selvitykseen osallistuneista 

               koulutuksen järjestäjistä ottaa omassa 

kansainvälisyysstrategiassaan kantaa alueellisiin 

strategioihin tai kehittämissuunnitelmiin sekä oman 

alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Näin 

pientä osuutta voidaan pitää yllättävänä sen vuoksi, 

että organisaatioiden keskeisimpiä strategisia tavoit-

teita on tuottaa kansainvälisesti osaavaa työvoimaa 

alueen yrityksille. 

69 % kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjis-

tä teki yhteistyötä alueensa työ- ja elinkeinoelämän 

kanssa. Tästä huolimatta vain 18 % oli ottanut työ-

elämän edustajia mukaan kansainvälisyysstrategia-

työhön, mikä kuitenkin kasvattaisi yhteistyön mää-

rää ja myös siihen sitoutumista. 

                                                                       88

                                                                 82

                                                     69

                          39

         20

Muut koulutuksen järjestäjät

Saman alan oppilaitokset

Alueen työ- ja elinkeinoelämä

Muut

Maakuntaliitto

Kaksi kolmannesta koulu-
tuksen järjestäjistä teki yhteis-
työtä alueensa työ- ja elinkeino-
elämän kanssa, mutta vain 
viidennes otti sen mukaan 
kansainvälisyysstrategian 
laatimiseen.
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Vain puolet kyselyyn vastanneista koulutuksen 

järjestäjistä piti työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden 

ennakointia kriittisenä menestystekijänä. Tämä oli 

tyypillistä etenkin kansainvälistymisessään hitaasti 

edenneissä organisaatioissa. Niiden haastatteluissa 

kävi ilmi, että paikalliset yritykset ottivat työssä-

oppimisjaksoille mieluummin kotimaisia kuin 

ulkomaalaisia opiskelijoita, koska näkivät heidät 

potentiaalisena tulevana työvoimana. 

Koulutusalat, joilla on hyvät suhteet yrityksiin, 

saivat kuitenkin helpommin työssäoppimispaikkoja 

myös kansainvälisille opiskelijoilleen. 

Yrityssuhteet ovat pitkälti riippuvaisia yksittäisten 

opettajien aktiivisuudesta: silloin kun yhteistyö toi-

mii, opettajat käyvät yrityksissä henkilökohtaisesti 

keskustelemassa siitä, millaisia työssäoppijoita yritys 

tarvitsee. Samalla kartoitetaan, millaisia kansain-

välisyysvalmiuksia yritys opiskelijoilta odottaa. 

Suora palaute yrityksistä on tehokkain tapa kehit-

tää toimintaa. Yritysyhteistyötä syventävät myös 

hankkeet, joissa tuetaan yritysten henkilöstön 

liikkuvuutta.

Koulutusalat, joilla on hyvät 
suhteet alueen yrityksiin, 
saavat helpommin työssä-
oppimispaikkoja kansain-
välisille opiskelijoilleen.
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Miten Amiedu kansainvälistyy 
yritysasiakkaidensa kanssa

Amiedu on pääkaupunkiseudulla toimiva ammatillinen aikuis-

oppilaitos, joka kouluttaa yksilöitä ja tarjoaa yrityksille koulutus- 

ja kehittämispalveluita. Amiedussa opiskelee vuosittain yli 23 000 

aikuisopiskelijaa, jotka ovat esimerkiksi vaihtamassa ammattia tai 

kehittämässä osaamistaan täydennys- ja lisäkoulutuksilla. Yritys- 

ja yhteisöasiakkaita tuetaan mm. henkilöstön osaamisen ja liike-

toimintaprosessien kehittämisessä. 

Amiedu pyrkii mahdollisimman strategiseen ja kumppanimaiseen 

yhteistyösuhteeseen yritys- ja yhteisöasiakkaidensa kanssa. Kump-

panuus mahdollistaa sen, että asiakkaan liiketoiminta ja tavoitteet 

ymmärretään syvällisemmin. Tämän seurauksena palvelut pystytään 

räätälöimään sellaisiksi, että ne tukevat asiakkaan liiketoiminnan 

tavoitteita. Pitkäaikainen ja tiivis yhteistyö tuottaa konkreettisia 

tuloksia ja mitattavissa olevaa vaikuttavuutta.

Kumppanuusyhteistyötä johdetaan strategisella ja operatiivisella 

tasolla. Strategisesta johtamisesta vastaa ohjausryhmä, jossa on 

kummankin osapuolen edustajia.

Amiedu kansainvälistyy yhdessä asiakasyritystensä kanssa. Kansain-

välisen toiminnan tavoitteet perustuvat kahteen toimintalinjaan: 

Amiedu toimii yritysten ja organisaatioiden 

kehittämiskumppanina edistämällä liike-

toimintalähtöistä kansainvälistymistä ja 

monikulttuurisen työelämän kehittäjänä 

tukemalla kotikansainvälisyyttä työyhtei-

sössä. Yrityksen tavoitteena voi esimerkiksi 

olla työntekijöiden kansainvälisen osaa-

misen kasvattaminen liikkuvuuden avulla, 

jolloin liikkuvuustarpeet suunnitellaan 

ohjausryhmässä vuosikellon mukaisesti.
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Kansainvälisyys olisi näkyvämpää, 
jos se huomioitaisiin paikallisessa 
opetussuunnitelmatyössä  

4

 Jotta kansainvälisyys näkyisi konkreetti-

              semmin oppilaitoksen toiminnassa, se 

tulisi huomioida opetussuunnitelmatyössä. Kyse-

lyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien mukaan 

kansainvälisyyden kytkeminen paikallisiin opetus-

suunnitelmiin jää vielä kauaksi toivotusta tasosta. 

Asiat kyllä linkittyvät jossain määrin toisiinsa, 

mutta ihannetila, jossa kansainvälisyyteen liittyvät 

sisällöt näkyisivät läpäisyperiaatteella paikallisissa 

opetussuunnitelmissa, on arkipäivää vasta osassa 

oppilaitoksia.

 

Haastattelut tukevat kyselyvastausten perusteella 

muodostuvaa kuvaa. Vaikka koulutuksen järjestäjä 

olisi aktiivinen kansainvälinen toimija, jää opetus-

Kuva 6. Paikallinen opetussuunnitelmatyö ja kansainvälisyys (1=ei lainkaan, 2=jossain määrin, 3=hyvin, 4=kiitettävästi)

suunnitelmatyö helposti muun toiminnan jalkoihin. 

Yhtäältä kansainvälisyyttä saatetaan pitää jo niin 

arkipäiväisenä ja ydintoimintoihin kuuluvana, ettei 

sen kirjaamista opetussuunnitelmaan ole nähty 

tarpeelliseksi. Toisaalta kansainvälinen toiminta 

halutaan pitää mahdollisimman konkreettisella 

tasolla ja joustavana.

Haastatteluissa todettiin, että koulutuksen järjes-

täjä voi toimia kansainvälisesti ilman opetussuunni-

telmaan tehtyjä kirjauksiakin. Samalla kuitenkin 

oltiin sitä mieltä, että kansainvälisyyden sisällyttä-

minen opetussuunnitelmaan toimisi muistuttajana 

ja saattaisi aktivoida useamman opettajan kansain-

välistämään opetustaan nykyistä enemmän. 

0,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

HOPSia käytetään työkaluna 
ulkomaanjaksojen suunnittelussa

Paikalliseen opetussuunnitelmaan 
sisältyy kansainvälisyys

Kansainvälisyys on osa 
opetussuunnitelmatiimin työtä

 Kansainvälisyys on huomioitu 
opetussuunnitelmien arvioinnissa

Käytössä on kansainvälistymisen 
ohjaussuunnitelma 

Opetussuunnitelmiin päivitetään säännöllisesti
missä opinnoissa kansainvälisyys näkyy ja miten

                                         2,55

                                       2,49

                                 2,30

                            2,17

                            2,15

                       1,98
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Kuva 7. Mitä kansainvälisyysstrategiassanne tarkoitetaan kotikansainvälistymisellä? (%)

Yksi syy siihen, että kansain-
välinen toiminta jää kirjaa-
matta opetussuunnitelmaan, 
on se, että se nähdään arki-
päiväisenä ja ydintoimintoihin 
kuuluvana. 

Lisäksi hyvin laadittu kansainvälisen toiminnan 

suunnitelma antaa ryhtiä opetuksen sisällölliseen 

kehittämiseen kansainvälisyyden näkökulmasta.

Kansainvälisyyden puuttumista opetussuunnitel-

masta selitettiin myös sillä, että kyseisen alan opis-

kelijat eivät ole kiinnostuneita ulkomaanjaksoista 

tai että liikkuvuus toteutuu muutenkin. Mutta eikö 

kiinnostusta kasvattaisi juuri se, että opetussisällöt 

ja oppimistulokset ovat kansainvälisiä ja että opiske-

lijoille tarjotaan selkeitä vaihtoehtoja osana suunni-

teltuja opintopolkuja?

Ulkomaisia vierailijoita

Eri kulttuuritaustoista lähtöisin olevia oppilaita ja opettajia

Hanketoimintaa

Teemapäiviä

Kielten opetuksen kehittämistä

Globaalikasvatusta

Kansainvälistä tuutorointia

Opetussuunnitelmatyötä

Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien kehittämistä

Maahanmuuttajien kotouttamistyötä

Ulkomaisia apulaisopettajia

Muuta

                                                                               94

                                                                           90

                                                                       86

                                                             74

                                                 61

                                            55

          53

                                           53

                                        51

                                     49

                              41

     14
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Liikkuvuus ei ole ainoa kansainvälistymisen muoto. 

Oppilaitoksissa tehdään paljon kotikansainväli-

syyteen sisältyvää toimintaa. Strategisella tasolla 

kotikansainvälisyys tarkoittaa useimmiten ulko-

maalaisia vierailijoita ja oppilaitoksen omia opiskeli-

joita ja opettajia, joilla on monikulttuurinen tausta. 

Lisäksi siihen kytketään kansainvälinen hanketoi-

minta, joka näkyy oppilaiden arjessa esimerkiksi 

opintoihin sisältyvinä projekteina, joilla on kansain-

välisiä ulottuvuuksia.

Kotikansainvälisyys näkyy opetussuunnitelmassa 

kuitenkin vain puolella kyselyyn vastanneista koulu-

tuksen järjestäjistä, vaikka sen kirjaaminen paikal-

liseen opetussuunnitelmaan auttaisi tuomaan kansain-

välisyyden osaksi kaikkien opiskelijoiden arkea 

– niidenkin, jotka eivät lähde ulkomaanjaksoille.

Osalla kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestä-

jistä opetussuunnitelmatyö linkittyi opettajien ja 

muun henkilöstön kansainväliseen toimintaan ja 

esimerkiksi liikkuvuusjaksojen ja kansainvälisten 

sisältöjen suunnitteluun. Käytännössä tämä 

tapahtui siten, että eri alojen opetussuunnitelma-

vastaavat, kansainvälisyyskoordinaattori ja opis-

kelijat osallistuivat opetussuunnitelmaprosessiin. 

Kansainvälisyyskoordinaattori varmisti jo raaka-

versiovaiheessa, että kansainvälisyys näkyi opetus-

suunnitelmissa ainakin jollakin tavalla. Kansainväli-

syyden ja opetussuunnitelmatyön kiinteän suhteen 

taustalta löytyy kuitenkin aina asiaan vihkiytynyt 

opettaja ja se, että kansainvälisyys tarkoittaa oppi-

laitoksessa muutakin kuin opiskelijoiden lähettä-

mistä ulkomaille.

Puolet kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestä-

jistä kertoo edistävänsä opintojen kansainvälisyyttä 

yksiköllisillä ja joustavilla opintopoluilla, jotka 

koostuvat useimmiten työssäoppimisjaksoista ja 

kieli- ja kulttuuriopinnoista. Kaikilla koulutuksen 

järjestäjillä tai aloilla ei kuitenkaan ole vielä riittä-

västi kokemusta opintojen yksilöllistämisestä tällä 

tavalla. Valmiiksi laaditut, opetussuunnitelmaan 

kirjatut ja koko oppilaitokselle yhteiset kansain-

välisyyspolut ovat nekin vielä harvinaisia. Käytössä 

ei aina myöskään ole tutkintokohtaisia kansain-

välisyyspolkuja: niiden sisällyttämistä opiskelijan 

yksilölliseen opintopolkuun pidetään hankalana, 

mistä syystä kansainvälisyyskokemukset voivat 

jäädä satunnaisiksi osiksi opiskelijan opintoja. 

Yleinen käytäntö on, että kansainvälisyyskokemus 

kirjataan tutkinnon osaksi vasta jälkikäteen opin-

tojen lopussa. Kansainvälisyyspolun linkittäminen 

vahvasti osaksi henkilökohtaista opiskelusuunni-

telmaa, joko koulutuksen järjestäjän tai tutkinnon 

tasolla, helpottaisi opintokokonaisuuksien etu-

käteissuunnittelua ja siten myös vahvistaisi 

opintojen kansainvälistä ulottuvuutta. 

Kansainvälisyyden ja opetus-
suunnitelmatyön kiinteän 
suhteen taustalta löytyy aina 
asiaan vihkiytynyt opettaja ja 
monimuotoista kansainvälistä 
toimintaa.
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Näillä askelilla kansainvälisestä toiminnasta 
tulee menestystarina

Selvityksen perusteella kirkastui käsitys siitä, miten kansainvälinen toiminta saadaan 

tasolle, josta sekä yhteiskunta, työelämä että myös opiskelijat hyötyvät. 

Jotta kansainvälinen toiminta olisi menestyksekästä, koulutuksen järjestäjän kannattaa 

laatia strategiset linjaukset kansainvälistymiselleen alueensa työnantajia ja yrityksiä 

kuunnellen. Luonnollisesti myös kansalliset tutkintojen perusteet ohjaavat toimintaa. 

Koulutuksen järjestäjän strategiset linjaukset vaikuttavat oppilaitosten ja yksiköiden 

kansainvälistymissuunnitelmiin ja vastavuoroisesti linjauksia tarkistetaan yksiköille 

kertyneiden kokemusten mukaisesti. Samoin tutkintokohtaiset opetus- ja kansainvälisyys-

suunnitelmat täydentävät toisiaan siten, että kansainvälisyys tulee näkyväksi kaikkiin 

tutkintoihin. Viimekädessä kansainvälisyys on osa opiskelijan henkilökohtaista opiskelu-

suunnitelmaa.

Alueelliset linjaukset sekä kansalliset tutkintojen perusteet

Koulutuksen järjestäjän strategiset kansainvälisyyslinjaukset

Oppilaitosten ja/tai yksiköiden kansainvälisyyden toimintasuunnitelma

Tutkintokohtaiset paikalliset opetussuunnitelmat

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
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5 ECVET = European Credit System for Vocational Education and Training; 
ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä

Kuinka kansainvälisyys 
saatiin tutkintokohtaisiin 
opetussuunnitelmiin?

Parhaimmillaan kansainvälisyys on kirjattu näkyviin tutkin-

tokohtaisiin opetussuunnitelmiin, kuten yksi haastateltu 

koulutuksen järjestäjä on tehnyt. Koulutuksen järjestäjä 

käyttää kansainvälistä opintopolkua ja kytkee vaihto-ohjel-

mat sekä hankkeet aina tutkintoihin. Tällä tavoin opettajat 

on aktivoitu konkreettisesti miettimään kansainvälisen 

toiminnan toteuttamista.

Kansainvälisyys on saatu vahvaksi osaksi opetussuunni-

telmatyötä sillä, että oppilaitoksen jokainen yksikkö laatii 

oman kansainvälisyyssuunnitelmansa ja määrittelee millä 

tavalla kansainvälisyys sisällytetään opetussuunnitelmaan. 

Henkilöstön kehityskeskusteluissa tarkastellaan sitä, miten 

kansainvälisyys näkyy omassa opetuksessa. 

Toisen, hiljattain organisaatiomuutoksen läpikäyneen kou-

lutuksen järjestäjän kokemukset osoittavat, ettei koulutuk-

sen järjestäjällä välttämättä tarvitse olla yhteistä, kaikkia 

yksiköitä ohjaavaa kansainvälisyysstrategiaa. Yksiköt ja 

koulutusalat voivat toimia kuntayhtymän yleisten kansain-

välisyyslinjausten mukaisesti omaa kansainvälisyysstrate-

giaansa toteuttaen. Jokaisella koulutusalalla tai tutkinnolla 

on oma kansainvälisyysstrategiansa, joka toimii opettajan 

työkaluna. Tällä tavoin edistetään sitä, että kansainvälisyys 

tulee näkyväksi myös tutkintokohtaisissa opetussuunni-

telmissa. 

ULKOMAILLA HANKITTU OSAAMINEN 

TÄYTYY TUNNISTAA JA TUNNUSTAA

Kansainvälisyyden osaamisperusteisuus tarkoittaa 

järjestelmää, jolla voidaan aidosti mitata ulkomaan-

jaksolla kertynyttä osaamista. Olisi tärkeää pystyä 

määrittelemään, mitä ammattitaitovaatimuksia ulko-

maanjaksolla olisi opittava ja miten kertynyttä osaa-

mista voidaan arvioida ja tunnistaa. Näin ulkomaan-

jaksolta kertynyt osaaminen voidaan todentaa 

osaksi tutkintoa. 

Koulutuksen järjestäjien oman arvion mukaan 

osaamisperusteisuutta ei vielä huomioida riittävästi 

opetussuunnitelmatyössä. Osaamisvaatimusten 

kuvaaminen opetussuunnitelmassa koetaan ajoit-

tain yliteoreettiseksi, sillä opiskelijalle osaaminen 

on kuitenkin käytännönläheistä.

Kertyneen osaamisen tunnistamiseen on kehitetty 

eurooppalaisia ECVET5-työkaluja, kuten esimer-

kiksi yhteistyösopimus työssäoppimispaikoista 

sopimiseen (Memorandum of Understanding MoU) 

tai liikkuvuusjaksolle valmistautuvalle opiskelijalle 

tehtävä oppimissopimus (Learning Agreement). 

40 % kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestä-

jistä kertoo hyödyntävänsä ECVET-järjestelmää 

hyvin tai kiitettävästi. Oppilaitoksissa toimitaan 

muutenkin ECVETin mukaisesti, sillä Leonardo 

da Vinci - ja Erasmus+ -tilastojen mukaan suurin 

osa ulkomaanjaksoista tunnistetaan ja tunnustetaan 

Suomessa täysimääräisesti opintojen osaksi. 

ECVET-työkaluja ja -linjauksia pidetään kuitenkin 

osittain liian vaikeina, byrokraattisina ja vaativina. 

Erityisesti oppilaitos- ja opiskelijakohtaiset sopi-

mukset sekä arviointiin liittyvä dokumentaatio 

voivat opettajalle osoittautua liian suureksi taakak-

si, jolloin tarvitaan keskitettyjen kansainvälisyys-

palvelujen tai -toimiston apua. Joissakin oppilaitok-

sissa on oppimisen tunnistamiseen ja tunnustami-

seen kehitetty yksinkertaistettuja työkaluja helpot-

tamaan opettajien arkea.
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5Kansainvälisen oppilaitoksen 
taustalla on sitoutunut henkilöstö

 Yksi yleisimmistä keinoista, joilla koulu-

               tuksen järjestäjät edistävät kansainvälistä 

toimintaa, on henkilöstön osallistaminen sen kehit-

tämiseen. Tärkeimmän viestinviejän roolissa on 

viimekädessä kuitenkin opettaja, joka innostaa 

opiskelijoita kansainvälistymään tai tarjoaa oppi-

laitoksen kansainvälisiä kontakteja työelämän 

käyttöön.

AVAINASEMASSA OPETTAJAT

Kyselyn mukaan kansainvälistymisen edistämisen 

kriittiset menestystekijät ovat opiskelijoiden ohella 

ennen kaikkea opettajat. Kansainvälistyäkseen oppi-

laitos tarvitsee arvoiltaan kansainvälisen ja aktiivi-

sen henkilöstön. Kansainvälistymisessään pitkällä 

olevat organisaatiot painottavat, että asian edistämi-

nen kuuluu juuri opettajille. Sitouttamalla opettajia 

paremmin kansainväliseen toimintaan kehitetään 

myös opetusta kansainvälisemmäksi.   

Haastatteluissa kävi ilmi, että myös hitaasti kansain-

välistyneessä organisaatiossa on ymmärretty kansain-

välisyyden merkitys opiskelijan kehittymiselle, mut-

ta opettajilla ei ole vielä tarpeeksi tietoa käytännön 

toiminnasta. Hyväksi koetusta visiosta huolimatta 

oppilaitoksessa on edelleen aloja, joissa ei ole juuri 

lainkaan kansainvälistä toimintaa opettajien rajallis-

ten kieli- ja kulttuuritaitojen tai asenteiden takia.

Opettaja on avainroolissa sen suhteen, kuinka pal-

jon kansainvälisyys näkyy arkipäivän opinnoissa. 

Selvityksen mukaan se, miten paljon kansainväli-

syyttä opetuksessa painotetaan, on liiaksikin riippu-

vaista opettajan osaamisesta tai kiinnostuksesta. 

Mikään ei jarruta oppilaitoksen kansainvälistymistä 

niin kuin opettaja, joka ei esimerkiksi verkostoidu 

tai tuo esille kansainvälistymisen hyötyjä opiskeli-

joille. Kansainvälisyyttä saadaan vastaavasti edistet-

tyä aina, jos löytyy riittävästi innostuneita, asioita 

muutosagentteina eteenpäin vieviä opettajia. Opet-

tajien henkilökohtaisen kiinnostuksen vaikutusta 

on toisinaan pyritty kiertämään sillä, että kansain-

välisyysasioista tiedotetaan suoraan opiskelijoille. 

Opiskelijaliikkuvuuden lisäksi tärkeää on henkilös-

tön liikkuvuus. Henkilöstön omat kansainväliset 

kokemukset nähdään myös opiskelijoiden etuna. 

Opiskelijat vaihtuvat, mutta organisaatiossa työs-

kennellessään henkilöstö myös kehittää sitä ja 

kansainvälisestä toiminnasta kertyneet yksilö-

hyödyt hyödyttävät näin koko organisaatiota. 

Kansainvälisyyttä saadaan 
edistettyä aina, kun oppi-
laitoksessa on riittävästi 
asiasta innostuneita opettajia.
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Hedelmällisin tilanne on 
sellainen, jossa kansain-
välisyystiimissä on johdon 
edustus.

Puolet analysoiduista strategioista tarkastelee 

henkilöstön osaamisen kehittämistä kansainväli-

syysnäkökulmasta. Se, onko asia kirjattu strategiaan 

vai ei, ei vaikuta niihin keinoihin, joilla opettajien ja 

muun henkilökunnan kansainvälistymistä ediste-

tään. Ainoa ero on siinä, että henkilöstön kansain-

väliset opintopolut ovat hieman yleisempiä niissä 

oppilaitoksissa, joissa henkilöstön osaamisen kehit-

tämisen ja kansainvälistymisen yhteyteen viitataan 

myös strategiatasolla. 

ILMAN JOHDON TUKEA TOIMINTA PYSÄHTYY 

Tehokas kansainvälisyystiimi, motivoituneet ja 

innostuneet opettajat sekä kansainvälisistä koke-

muksista kiinnostuneet opiskelijat luovat hyvän 

pohjan oppilaitoksen kansainväliselle toiminnalle. 

Ehdottomasti tärkeintä on kuitenkin se, että johto 

pitää kansainvälisyyttä tärkeänä. 

Erityisesti organisaatiomuutoksissa eli esimerkiksi 

silloin, kun monta erillistä yksikköä yhdistetään 

yhdeksi kokonaisuudeksi, on johdon linjauksilla ja 

asenteilla tärkeä merkitys kansainvälisen toiminnan 

onnistumisessa. Selvitys osoitti, että jos johto ei 

sitoudu kansainvälisyystyöhön jo toiminnan suun-

nitteluvaiheessa, se ei sitoudu siihen myöhemmin-

kään.  Tämä vaikeuttaa ainakin opettajaliikku-

vuutta, johon tarvitaan esimiehen puolto. 

Oppilaitosten kansainvälisyys edistyy erityisen 

paljon silloin, kun myös johto tapaa kansainvälisiä 

yhteistyökumppaneita. Johdon osallistuminen on 

tärkeää kansainvälisissä suhteissa – joissakin kult-

tuureissa vuorovaikutusta ei edes synny ilman 

johtoportaan läsnäoloa. Johdolta vaaditaan myös 

riskinottokykyä ja halua panostaa uusiin asioihin.

Hedelmällisin tilanne on sellainen, jossa kansain-

välisyystiimissä on johdon edustaja. Lisäksi asiaa 

edistää se, että kansainvälisyyspalvelut ja johto-

ryhmä käyvät vuoropuhelua kansainvälisyys-

asioissa.
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6Koulutusvienti avaa uusia 
mahdollisuuksia kansain-
välistymiseen

 Ammatillinen koulutus on Suomessa 

              arvostettua ja laadukasta, elinikäisen 

oppimisen taitoja kartuttavaa. Tälle koulutusosaa-

miselle on kysyntää myös Suomen ulkopuolella: 

pienin askelin on alettu toteuttaa koulutusvientiä 

myös ammatillisessa koulutuksessa.  

Kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä jo 

reilut 60 % sanoo olleensa tekemisissä koulutus-

viennin kanssa vähintään valmisteluasteella. Osa 

vastaajista on jo suhteellisen pitkällä eli on toteutta-

nut koulutusvientihankkeita muiden oppilaitosten 

kanssa tai solminut aie- tai jopa yhteistyösopimuk-

sia. Osa on vielä kartoitusvaiheessa, jolloin on 

mm. ideoitu koulutusvientimahdollisuuksia 

yhdessä alueen yritysten kanssa.  

Kuva 8. Missä vaiheessa koulutuksen järjestäjä on koulutusviennin suhteen? (%)

Kyselyn avovastauksissa korostettiin, että koulutus-

vientitoiminta avaa oppilaitokselle uusia mahdolli-

suuksia kehittää ja monipuolistaa henkilöstönsä 

kansainvälistä osaamista ja laajentaa verkostojaan. 

Koulutusviennin aloittaminen vaatii kuitenkin 

kumppaneita, kohdemaaosaamista ja hajautettua 

riskiä. Avainasemassa on johto, jonka tulee ottaa 

aktiivinen rooli asian edistämisessä. Toisaalta 

johto ei saa toimia liian itsenäisesti, vaan muu 

henkilöstö olisi pidettävä mukana suunnittelussa 

alusta lähtien.

Sitä ei ole suunniteltu

Valmisteluja sen suhteen on jo tehty

Toiminta on jo käynnissä

Se on suunnitteilla

En osaa sanoa

                      29

                 23

             20

             20

  8
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Koulutusviennin todettiin myös vahvistavan koulu-

tuksen järjestäjän työelämäsuhteita sekä kansalli-

sesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Yhdessä 

selvitykseen osallistuneessa oppilaitoksessa kansain-

välistyminen oli kiinteässä suhteessa yritysasiakas-

yhteistyöhön, minkä seurauksena organisaatio pääsi 

mukaan kansainvälisille yritysmarkkinoille ja osaa-

misen vienti mahdollistui.     

Jo yli 60 % kyselyyn vastan-
neista koulutuksen järjes-
täjistä on ollut tekemisissä 
ammatillisen koulutuksen 
koulutusviennin kanssa.

Ammatillisen koulutuksen koulutusviennin haasteena 
ovat puutteet toimijoiden liiketoimintaosaamisessa

Opetushallitus on tukenut vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanketta, 

jossa on mukana 14 koulutuksen järjestäjää. Hankkeessa kartoitettiin suomalaisen koulutus-

viennin nykytilaa tutkimalla sen vahvuuksia, haasteita, uhkia ja mahdollisuuksia. 

Ammatillisen koulutuksen koulutusviennin vahvuuksiksi nähtiin mm. Suomen hyvä maine koulu-

tustoimijana, koulutusosaaminen ja työelämäyhteistyö. Haasteina pidettiin osaavan henkilöstön 

saatavuutta sekä puutteita riskinottokyvyssä ja toimijoiden liiketoimintaosaamisessa. Keskei-

simpänä uhkana suomalaiselle koulutusviennille pidettiin markkinoilla toimivia kilpailijoita. 

Toisaalta kysyntää on, mikä luo ammatillisen koulutuksen koulutusviennille mahdollisuuksia.

Ammatillisen koulutuksen toimijoilla on hyvät kotimaiset ja kansainväliset verkostot, mutta 

ne eivät ole perustuneet liiketoimintaan. Monella koulutuksen järjestäjällä ei ole kokemusta 

kaupallisista projekteista. Huolimatta siitä, että ammatillisen koulutuksen toimijoilla on vahvaa 

pedagogista ja substanssiosaamista, löytyy kulttuuri- ja kieliosaamisesta vielä aukkoja. Lisäksi 

koulutuksen järjestäjät, yritykset tai kolmas sektori eivät ole vielä tähän mennessä tehneet 

juurikaan yhteistyötä liiketoiminnassa.

Lisää tietoa hankkeesta: 

www.ammatillinenkoulutusvienti.fi

Lähde: Nykytila-analyysi ammatillisen koulutusviennin nykytilasta. Ammatillisen viennin edistämisen hanke. 2015
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