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1 Johdanto 
 

Suomalaisen koulutusosaamisen kysyntä on jatkunut vahvana ja osoittautunut useissa 

tilanteissa suuremmaksi kuin tarjonta. Suomessa koulutusviennin liikevaihdon TEKES 

arvioi vuonna 2014 tehdyssä selvityksessä olevan yhteensä 240 milj. euroa. Tätä on 

mahdollista nostaa siirryttäessä koulutusviennin uuteen vaiheeseen.  

 

Team Finland -kasvuohjelmat (nykyisin Team Finland ohjelmat) ovat hallitusohjelmassa 

osana kärkihanketta suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi sekä 

Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun ja investointien edistämiseksi. Työ- ja 

elinkeinoministeriölle on osoitettu erillisrahoitusta Team Finland -ohjelmiin vuosille 2014 – 

2018.  

 

Koulutusvienti on hallitusohjelmassa todettu yhdeksi kärkialueeksi, jota edistetään 

purkamalla kasvun esteet ja vauhdittamalla toimialan kehitystä kansallisesti ja 

kansainvälisesti. 

 

Valtioneuvoston kanslia on arvioinut kasvuohjelmia osana Team Finland –toiminnan 

kehittämistä (Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta 30.9.2016). Selvitys ja sitä 

koskevat suositukset kohdistuivat toimintamalliin, eivät yksittäisiin ohjelmiin. 

Kasvuohjelmista julkaistun puoliväliarvion johtopäätöksissä suositellaan 

kasvuohjelmatoiminnan jatkamista nykyisen rahoituskauden jälkeen 2017 - 2018. 

Ohjelmien rahoitus- ja ohjausmallia tulisi kuitenkin uudistaa siten, että se soveltuu nykyistä 

suurempien, joustavampien ja kokeilevampien ohjelmakokonaisuuksien rahoittamiseen. 

Arvioitsijat suosittelevat kasvuohjelmien välillä tehokkaampaa yhteistyötä ja resurssien 

käyttöä sekä yhteistyön tiivistämistä muiden toimijoiden ja palveluntarjoajien kanssa.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoittanut kasvuohjelmista koulutusvientiä vuosina 2015 – 

2016 kahdella ohjelmalla (Education Export Finland (ent. Future Learning Finland) ja 

Persianlahden alueen koulutusvienti Gulf-ohjelma).  
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Team Finland –ohjelmien (ent. kasvuohjelmat) uudistamisen yhteydessä ohjelmien 

yhteistyötä vahvistetaan kuuden teema-alueiden sisällä ja teemojen välillä. Teema-alueet 

ovat arktinen, bio ja clean, digi, hyvinvointi ja terveys, matkailu ja erityisteemat. 

Koulutusvienti sijoittuu erityisteemoihin. Ohjelmilla on jatkossa käytössään yhteisiä Team 

Finland palveluja seuraavasti: rahoitus-, kansainvälistymis-, verkostoitumis-, tieto- ja 

näkemyspalvelut, EU-tukipalvelut ja Invest in palvelut.  

 

Tämän selvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa koulutusviennin ohjelmaa 2017 - 2018 

parhaiten tukeva organisointimalli, tehtävät ja toimet: 

1. 1 - enintään 4 vaihtoehtoista organisointimallia  

2. ohjelmalle soveltuvat tehtävät ja jäsenistöä parhaiten palvelevat toimintamallit 

perusteluineen ja kustannusvaikutuksineen.  

 

Resurssien osalta tavoitteena on, että koulutusviennin ohjelma sopeutetaan käytössä 

oleviin resursseihin (nykyiseen verrattuna vähenevä kehys). Samassa yhteydessä 

arvioidaan kohtuullisen osallistumismaksun perimisen mahdollisuutta, jolla ohjelman 

jäsenet sitoutuvat ohjelmaan ja sen tarjoamiin tukipalveluihin.  

 

Selvityksen toteutti Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kauppatieteiden tohtori 

Lauri Tuomi, CEO, Profitmakers Oy.  

 

2 Koulutusviennin ohjelma Team Finland ohjelman erityisalana 
 

Koulutusviennin ohjelman ensisijainen kohderyhmä on koulutusalan kasvuhakuiset 

yritykset (pk yritykset), joiden fokus on koulutussektorin asiantuntija- ja tukipalveluiden, 

sisältöjen ja tuotteiden kehittämisessä. Myös tutkintoon johtava koulutus uutena 

mahdollisuutena laajentaa kohderyhmää julkisomisteisiin tai -rahoitteisiin toimijoihin, joilla 

on muun kotimaisen julkisrahoitteisen toiminnan lisäksi liiketaloudellinen ja vientiin 

suuntautunut fokus ja mahdollisesti myös yhtiöitetty koulutusvientitoiminta (korkeakoulut, 

ammatilliset oppilaitokset ja seuraavassa vaiheessa myös lukiot).   
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Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta. Suomalaista koulutusosaamista kohtaan 

tunnetaan suurta kiinnostusta laajasti maailmalla. Samaan aikaan useissa maissa on 

käynnissä koulutusreformeja, joihin haetaan osaamista myös Suomesta.  

 

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi koulutusviennin volyymin kasvattaminen 350 

milj. euroon vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 

Koulutusviennin ohjelman yleisiä tavoitteita ovat 

 

 tunnistaa ja tukea tunnistettuja koulutusviennin ja uusien osaamisalojen olemassa 

olevia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka ovat mahdollisia suomalaisille 

koulutusalan aloitteleville, kasvuvaiheen ja ns. veturiyrityksille sekä korkeakouluille 

ja oppilaitoksille tai vastaaville toimijoille. 

 

 tukea viennin volyymin kasvua uusille ja merkittäviksi tunnistetuille markkinoille 

uusilla tuotteilla ja palveluilla.  

 

 toimia koordinoidusti niin, että se tukee hallituksen kärkiohjelman tavoitteita, joilla 

vauhditetaan koulutusvientiä merkittävästi vuoteen 2019 asti. Viennin 

vauhdittamiseksi on laadittu myös Koulutusviennin tiekartta (OKM 19.3.2016), jossa 

on kuvattu yksityiskohtaisemmin yritysten tunnistamia koulutusviennin esteitä ja 

ehdotettuja  

 

Nyt päättyvässä koulutusviennin kasvuohjelmassa (Education Export Finland) on ollut sen 

loppuvaiheessa mukana noin 90 yritystä ja korkeakoulua.  

 

3 Selvityshanke – tavoitteena koulutusviennin edistämiseen uusi 
toimintamalli 

 

Selvityshanke toteutettiin 16.1. – 24.2.2017. Hankkeen rahoitti Opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Selvityshankkeelle muodostettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat Jaana 

Palojärvi ja Jouni Kangasniemi Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Ulla Hiekkanen-Mäkelä, 

Natalia Härkin ja Mari Hakkarainen Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Marianne Huusko 
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Ulkoministeriöstä sekä Risto Vuohelainen Finprosta. Ohjausryhmän esittelijänä toimi Lauri 

Tuomi. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa hankkeen aikana.  

 

Selvityshankkeen aikana toteutettiin koulutusvientitoimijoille suunnatut kolme työpajaa. 

Ensimmäinen työpaja toteutettiin 1.2.2017 Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Työpajaan 

osallistui 72 koulutusvientitoimijaa. Työpajaosuudessa hahmotettiin uuden toimintamallin 

kriittisimmiksi koetut palvelut. Toinen työpaja toteutettiin 7.2.2017 Ulkoministeriössä. 

Työpajaan osallistui 40 koulutusvientitoimijaa. Työpajassa jatkettiin ensimmäisen työpajan 

tulosten pohjalta työstämään palveluteemojen sisältämiä palveluita. Tarkastelussa olivat 

myös olemassa olevat palvelut sekä mahdollisesti muilta toimijoilta ostettavat palvelut. 

Kolmas työpaja toteutettiin 15.2.2017 Työ- ja elinkeinoministeriössä. Työpajaan osallistui 

40 koulutusvientitoimijaa. Työpajan tavoitteena oli tarkentaa palvelukokonaisuus sekä 

kartoittaa fokusmaat/-alueet.  

 

Työpajojen lisäksi selvityksen toteuttaja kävi täydentäviä ja toimintamallia syventäviä 

keskusteluja erikseen seuraavien tahojen kanssa:  

- Finpro 

- Virastot (Opetushallitus) 

- Järjestöt (Suomen yrittäjät, EK) 

- Koulutusvientiä toteuttavat yritykset, jotka ovat mukana nykyisessä 

kasvuohjelmassa (4 kpl) 

- Koulutusvientiä toteuttavat yritykset, jotka eivät ole nykyisessä kasvuohjelmassa 

mukana (2 kpl) 

- Rahoittajat (2 kpl) 

- Koulutusviennin tutkijat (2 kpl) 

- Koulutusvientiä edistävät yhteenliittymät (2 kpl)  

 

Viimeisen työpajan jälkeen toimintamallia täydentäviä tietoja saatiin lisäksi kuudelta 

koulutusvientiyritykseltä. Kotipesän toiminnan siirtymävaiheesta saatiin tietoja Geologisen 

tutkimuskeskuksen kaivosalan kasvuohjelmalta.  
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4 Koulutusviennin ohjelman kotipesän toiminta 
 

 

Uuden toimintamallin keskeisiksi periaatteiksi toimijat ovat nostaneet avoimen, 

läpinäkyvän, yhteistoiminta- ja asiakaslähtöisen toimintatavan.  

 

Koulutusvientitoimijat toivovat aktiivista vientiin tähtäävää toimintaa. Erityisenä tarpeena 

on tunnistettu selkeä fokusaluevalinta ja aktiivinen, koulutusvientiosaajaperustainen 

markkinaläsnäolo. Visiona on paras toimintamalli maailman parhaan koulutuksen viejille. 

 

Kotipesän toiminnan yleiset periaatteet voidaan kiteyttää seuraavasti: 

 strategialähtöisyys sekä koulutusviennin selkeä määrittely 

 konkreettinen ja viennin kasvuun tähtäävä toimintasuunnitelma 

 tunnistetut liiketoimintamallit  

 ketterä ja joustava rakenne 

 palveluketjun muodostama ekosysteemi 

 tarjonnan selkeys 

 

Rahoituskehys ja rahoituskauden esimerkkilaskelma  

 

Kotipesän hahmoteltu/suunniteltu rahoituskehys (ajalle 1.5.2017 – 31.12.2018) sisältää TEMin ja 
OKM:n rahoitukset (2 x 100 t€) (vahvistamatta) sekä jäsenille suunnattavan, arvioidun 40 t€ 
maksuosuuden ( 

Taulukko 1). TEMin rahoitus on tarkoitus kohdistaa yrityksiin suunnattaviin toimenpiteisiin 

ja OKM:n osuus koulutussektorille kohdistettaviin koulutusviennin kasvua edistäviin 

toimiin. Rahoituskehyksen ollessa selkeästi alhaisempi kuin edellisellä rahoituskaudella, 

toimintamallin keskeiseksi osaksi muodostuu kotipesän ja jäsenistön oma ’in kind’ – 

tyyppinen tuki. Lisäksi ministeriöiden koulutusvientiin kohdistetut toiminnot (esimerkiksi 

opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ulkoministeriön panostus koulutusviennin tueksi 

kahden htv panostuksella) sekä Team Finland kokonaisuuden ja ohjelman ns. yhteiset 

palvelut tulevat olemaan merkittävä lisä kotipesän suunnitellun palvelukokonaisuuden 

toteutuksessa.  
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Taulukko 1. Arvioitu rahoituskehys 

Rahan lähde Kausi 2017 – 2018 

TEM 200000 

OKM 200000 

Jäsenmaksut 40000 

YHTEENSÄ 440000 

 

 

Karkea arvio rahoituksen kohdistamisesta on esimerkinomaisesti esitetty taulukossa 2. 

Henkilöstökulut on arvioitu kahden kokoaikaisen henkilön osalta. Yleishallinnolliset kulut 

on arvioitu olevan noin 17 % palkkakuluista. Matkakuluja on varattu noin viiteen ulkomaan 

matkaan. Markkinointikuluihin liittyy mahdollinen brändin/ilmeen uudistaminen 

palveluostona. Jäsentilaisuuksien kulut ovat lähinnä kahvitarjoiluja tilaisuuksien 

yhteydessä. Palveluostot sisältävät varauksen jäsenistöltä kilpailutettaviin ja 

hankintasopimuksen ostettaviin palveluihin. Esimerkkilaskelmassa on myös varaus 

valittavien fokusalueiden markkinaläsnäolon varmistamiseen niissä tapauksissa, kun ko. 

alueella ei ole vielä koulutusviennin osaajaa vientiä edistämässä. Muut mahdolliset kulut 

ovat tässä laskelmassa vielä kohdistamattomia, koulutusviennin edistämiseen liittyvä 

kustannuksia. 

 

Taulukko 2. Esimerkkilaskelma 

Kululaji Kausi 2017 - 2018 

Henkilöstökulut 222000 

Overhead (toimisto 
yms.) 36000 

Henkilöstön 
matkakulut 25000 

Markkinointikulut 30000 

Jäsentilaisuudet 5000 

Palveluostot 52000 

Fokusalueet 
(palv.osto) 60000 

muut mahdolliset kulut 10000 

YHTEENSÄ 440000 
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Tehokas kotipesä, vahva taustaorganisaatio ja toimivat kumppanuudet 

 

Kotipesän ydinorganisaation muodostaisi kaksi kokoaikaista henkilöä. Kotipesän vetäjän 

tehtävänkuva sovitaan tarkemmin erikseen. Siihen kuuluisi mm palvelurakenteen ja 

tarjonnan ylläpito ja kehittäminen yhdessä jäsenistön kanssa. Lisäksi kotipesän tulee 

toimia aktiivisesti koulutusviennin yhteenliittymien ja verkostojen kanssa. Tärkeä osa 

tehtävää on yhteistyö ministeriöiden, lähetystöjen, Team Finland kokonaisuuden, Finpron 

ja muiden Team Finland ohjelmien/kasvuohjelmien kanssa.  

 

Jäsenistö tulee tuntea hyvin, jotta palvelut voidaan kohdistaa optimaalisesti. Olennainen 

osa työtä tulee olemaan osaajien linkittäminen koulutusvientiliideihin ja 

markkinamahdollisuuksiin. Kotipesän assistentti/viestintähenkilön rooliin liittyy kotipesän 

toiminnan sisäiseen (jäsenistö) ja ulkoiseen viestintään, rekistereiden ylläpitoon, 

tapahtumien ja tilaisuuksien organisointiin ja palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen 

osallistumiseen.  

 

Kotipesän ohjaus tulee olla mahdollisimman selkeää.  Tavoitteet ja toimintaan liittyvä 

valmistelutyö on syytä käsitellä muodostettavassa ohjausryhmässä, joka koostuisi 

ensisijaisesti yritysten edustajista. Tämä raportti luo perusrungon uuden palvelurakenteen 

ja toiminnan käynnistämiseen. Näiden pohjalta on syytä laatia yksityiskohtaisemmat 

toimintasuunnitelmat.  

 

Ohjausryhmän lisäksi toimintaa luomassa ja kehittämässä on suositeltavaa hyödyntää 

tehokkaita huippuosaajien ’task forceja’. Task forcet toimivat osallistamisen muotona. 

Esimerkiksi palveluiden ja toiminnan kehittämisen toimintamallina nämä ovat 

osoittautuneet tulokselliseksi. Näin jäsenistön ja muiden alan toimijoiden osaaminen tulee 

jäsenistön, ja kattavammin koko koulutusvientiekosysteemin hyödyksi. 

 

Kotipesän toiminta tulee olla vahvasti verkottunutta ja kumppanuuksiin perustuvaa. 

Kotipesän tulee tunnistaa ja olla aktiivinen osa koulutusviennin ekosysteemiä. Suomeen 

on syntynyt myös eri maakunnissa toimivia koulutusviennin yhteenliittymiä. Kotipesän on 

hyvä luoda näiden yhteenliittymien kanssa sovittu yhteistoimintamalli (esim. liittymien 
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vetäjien yhteiset foorumit). Nämä liittymät ovat selkeä voimavara kotipesän palvelujen 

tarjoajina ja paikallisina tukijoina.  

 

Koulutusvientiyrityksillä on tarve kotimaassa osoitettuihin näyttöihin ja referensseihin. 

Kotipesä voi tässä toiminnassa olla yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhdistäjä ja 

toimintamallin edistäjä. Yritykset kertoivat tarvitsevansa tuote- ja palvelukehitykseen myös 

pedagogista osaamista, jota taas oppilaitokset voivat tarjota yrittäjille.  

 

Toimijat korostavat tarvitsevansa lisäksi maakuntiin koulutusvientiä edistäviä tosielämän 

showroomeja ja ’living labeja’, joissa koulutusviennin palvelut, tuotteet ja konseptit ovat 

tutustuttavissa tosielämän/todellisissa oppimisympäristöissä. Näiden lisäksi Suomessa on 

jo kehitetty virtuaalisia showroomeja, jotka toimivat vienninedistämisen tukena. Kotipesän 

rooli on olla kokoamassa tietoa showroomverkostosta (kotimaassa ja kansainvälisesti) 

tukea tätä kehitystä. 

 

Kotimaisen verkostoitumisen lisäksi kriittinen osa kotipesän toimintaa on varmistaa 

fokusmaiden valinta ja erityisesti näillä alueilla tapahtuva markkinaläsnäolo. Yhteistyö 

ulkoministeriön, Finpron ja muun Team Finland verkoston kanssa on tässä keskeisen 

tärkeää. Kotipesän on tärkeä tunnistaa avainhenkilöt koulutusviennin edistämisessä ja 

varmistaa, että he tuntevat koulutusviennin erityispiirteet. Näiden olemassa olevien 

palveluiden lisäksi on syytä varautua myös kotipesän budjetissa täsmätoimiin niissä 

fokusmaissa/-alueilla, joissa olemassa olevaa palvelua koulutusviennin näkökulmasta ei 

vielä ole. Fokusmaiden valinta ei poissulje koulutusviennin toimintaa muilla alueilla, mutta 

valinta auttaa kohdistamaan rajatut resurssit tehokkaasti niille markkina-alueille, joissa on 

merkittävät kasvun mahdollisuudet, kuten keskikorkeilla tai korkeilla markkinoille tulon 

kynnyksillä. 

 

5 Kotipesän palvelurakenne 
 

Palvelurakenne ja palvelukuvaukset laadittiin yhteistyössä koulutusviennin toimijoiden 

kanssa.  Palvelurakenteen kokonaisuus on esitetty Kuvio 1. Tässä kuviossa 

palvelurakenne on liitetty koulutusvientitoimijan vientiprosessiin. Tavoitteena on ollut 

tunnistaa jokaiseen viennin vaiheeseen liittyvät kriittisimmät palvelut.  
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Ydintoimijaryhmä tulee olemaan kasvuun tähtäävät yritykset (ml. oppilaitoslähtöiset 

vientiyritykset ja yhteisyritykset). Oppilaitosten osalta kriittistä on kaupallisen 

koulutusviennin erottaminen ja resurssointi erillään muusta valtion avustuksen pohjana 

olevasta toiminnasta. Koulutusvientisektori on toimialana varsin nuorta, joten on tärkeää 

varmistaa, että koulutusvientiä aloittaville toimijoille on olemassa valmennus- (esim. 

digitaalinen opas ja jäsenten tarjoamat valmennukset) sekä neuvontapalvelua (mm. 

mentorointimalli).  

 

Koulutusviennin kasvuvaiheessa olevat konkarit toivovat palveluja erityiskysymyksiin, joita 

ovat mm. case -pohjainen tuki, jossa hyödynnetään koko Team Finland verkoston 

palvelurakennetta. Lisäksi kasvuyritykset toivat esille opetussektorille suunnatun 

tarpeensa: tuote- ja palvelukehitykseen tarvitaan pedagogista ja didaktista näkökulmaa, ja 

tätä toivotaan suomalaisilta opettajilta ja opetusalan asiantuntijoilta. Nämä koulutusviennin 

konkarit myös myönteisesti sanoivat, että ovat valmiit kertomaan omista kokemuksistaan 

muille toimijoille, jotta samoja virheitä ei tehtäisi uudestaan, ja jotta esimerkiksi 

koulutusvientikauppoihin liittyvät riskit tulisivat tunnistetuiksi. Näitä ovat esimerkiksi 

asiakkaisiin, avainhenkilöihin, sopimuksiin, maineeseen, turvallisuuteen, terveyteen ja 

rahoitukseen liittyvät riskit. Kotipesältä toivotaan nykyistä aktiivisempaa otetta yritysten ja 

oppilaitosten yhteistyön tiivistämiseen.  
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Kuvio 1. Kotipesän palvelurakenne 

 

Seuraavaksi käsitellään palvelurakenteen palveluteemat, ja näiden alle tunnistetut palvelut 

sekä ideat palvelutoteuttajista.  

 

5.1 Markkinatieto 

 

Toimijat tuottivat työpajassa tähän kokonaisuuteen hyvin soveltuvan palvelulupauksen: 

”Ajantasaista tietoa, joka vie asiakkaan luokse”.  

 

Markkinatietoon liittyvät palvelut on kuvattu Taulukko 3. Kotipesän keskeinen rooli on 

saatavilla olevan tiedon ja tiedonlähteiden kokoaminen, linkitys ja viestintä jäsenistölle. 

Kotipesän on tärkeintä varmistaa, että koulutusjärjestelmiin ja koulutustoimialaan liittyvä 

tieto on koottu ja ajantasaisesti saatavilla. Fokusalueiden osalta tiedon reaaliaikainen 

saatavuus on tarpeen varmistaa. Keskusteluissa on noussut esille myös toimijoiden omien 

hyvien käytäntöjen jakaminen markkinatiedon ja toimintakontekstin ymmärryksen osalta 

(mm. digitaaliset verkkoaivoriihet kohdealueilla reaaliaikaista kuvaa tuottamassa).  

 

Toimijat korostavat, että kotipesän tulee aktiivisesti matchata markkinamahdollisuuksia ja 

liidejä jäsenilleen. Jäsenistön omat tietovarannot on tarpeen avata koko ekosysteemin 

hyödynnettäväksi. Tähän liittyvät käytännöt ja toimintamallin on tärkeä sopia yhdessä 

jäsenistön kanssa.  

Taulukko 3. Markkinaläsnäolo 
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5.2 Laatuleima ja brändäys 

 

Koulutusvientitoimijat ovat toivoneet yhteisesti kehitettyä laatuleimaa eli ”labeliä”. Tämän 

teeman palvelulupaus on: ”Laadun vakuuttaminen asiakkaalle”. 

 

Taulukko 4 on kuvattu laatuleimaan ja brändäykseen liittyvät koulutusvientitoimijoiden 

tarvitsemat palvelut. Suomen maa- ja koulutusbrändi ovat vahvoja – samoin useilla 

toimijoilla on omia varsin tunnettuja brändejä. Tätä brändikokonaisuutta vahvistamaan 

koulutusvientiohjelmakin on tarpeellista brändätä uudelleen (mm. education export ei ole 

terminä asiakaslähtöinen).  

 

Tämä ”label” edellyttää kriteereitä (esim. näytöt koulutusviennistä). Laatuleiman merkitystä 

viennin edistämisessä korostavat kaikki toimijaryhmät ml. kasvuvaiheessa olevat ns. 

konkarit.  

 

Aloitusvaiheen ensitoimet: 

 Olemassa olevien tiedonlähteiden kokoaminen ja viestintä 

 Fokusalueiden tiedon saatavuus 
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Tähän samaan kokonaisuuteen liittyy myös jäsenistön yhteisten pelisääntöjen 

kirjaaminen sopimusmuotoon (ns. code of conduct). Kotipesän tulee selvittää/kartoittaa 

ministeriöiden ja virastojen mahdollisuuksista antaa vienninedistämiseen tarvittavia 

asiakirjoja (esim. ns. ’support letterit’). Lisäksi erityisesti fokusmaista on oltava 

ajantasainen ja tarkka tieto ostajien sekä valtion edellyttämistä dokumenteista.  

 

 

 

 

 

 

Taulukko 4. Laatuleima ja brändäys 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Markkinaläsnäolo  

 

Aloitusvaiheen ensitoimet: 

 Code of conduct eli yhteiset pelisäännöt 

 Label 

 Lisäpalvelujen kokoaminen ja viestintä 
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Palvelulupauksen toimijat kirjasivat muotoon: ”Suomilähettiläitä jokainen”.  

 

Markkinaläsnäolo on yksi kriittisimmistä tekijöistä, joilla koulutusviennin kasvu 

varmistetaan (Taulukko 5). Olennainen osa markkinaläsnäoloa on fokusalueiden 

määrittely. Kotipesän tehtävänä on fokusalueiden määrittäminen yhdessä toimijoiden 

kanssa sekä koulutusvientiosaamisen varmistaminen alueella (hyödyntäen olemassa 

olevia edustajia alueella ja kehittämällä toimintatavan, jolla edustus ja osaaminen 

varmistetaan).  

 

Team Finland verkostolla on mittava edustus maailmalla: kotipesän tehtävä on tiedottaa 

ja viestiä tämän verkoston palveluista. Toimijoilla on myös omia edustajiaan maailmalla ja 

tämän osaajajoukon tunteminen ja heidän hyödyntämisestä sopiminen on kotipesän 

tehtäväaluetta. Kotipesän tulee olla myös edistämässä Suomi-alumniverkoston 

rakentumista maailmalla. Alumnitoiminta on aktiivista ja vahvaa kaikissa keskeisissä 

kilpailijamaissa – Suomelta toimiva malli vielä puuttuu. Markkinaläsnäoloa tukee myös 

suomalaislähtöiset konseptit, koulut ja oppimisympäristöt maailmalla. Myös showroom-

verkoston kehittäminen yhdessä toimijoiden kanssa on olennainen osa kotipesän 

toimintaa.  

 

Taulukko 5. Markkinaläsnäolo 
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Neljä fokusaluetta ja markkinaläsnäolo 

Toimijoilta kysyttiin ideoita fokusalueiksi 15.2. pidetyssä työpajassa. Keskeisenä 

valintakriteerinä näyttäytyivät alueet, jotka ovat avoimia muutokselle eli ko. maissa 

halutaan reformien kautta aidosti uudistaa koulutussektorin toimintaa. Lisäksi fokusalue-

ehdotuksissa painottuivat maat ja alueet, joissa tarvitaan julkisten toimijoiden tukea 

yhteyksiä luomassa ja ’oikeita ovia’ avaamassa. Fokusalueiden osalta maaedustajamallia 

tärkeämmäksi näyttäisi muodostuvan alue-edustajuus, jossa koulutusviennin osaaja luo 

suhteita, tunnistaa tarpeita ja tukee toimijoita valitulla markkina-alueella yhdessä Team 

Finland verkoston kanssa. Tämä alue-edustajamalli on kustannustehokas ja synerginen 

esimerkiksi kieli-, kulttuuri- ja kauppatapoja ajatellen.  

 

Koulutusvientitoimijoiden mukaan tärkeimmät alueet ovat tällä hetkellä: Kiina, 

Persianlahden alue, Kaakkois-Aasia ja Latinalainen Amerikka (Taulukko 6). 

Nousevana alueena nähdään Afrikka. Lisäksi mainintoja tuli yksittäisistä maista ja 

alueista, joissa koulutusvientiä jo toteutetaan. Myös eurooppalaisia maita tuli esille 

työpajan tuloksissa. Eurooppa on sisämarkkina-aluetta, ja siten viranomaisten toiminnan 

merkitys mm. ovien avaajana, yhteyksien luojana ja kaupanesteiden purkajana on 

vähäisempi kuin Euroopan ulkopuolisilla alueilla. 

 

Taulukko 6. Fokusmaaideoinnin tulokset 

Fokusmaa/alue Miksi juuri tämä maa/alue?  

Kiina (isot kaupungit + ns. 2. kerros) Suomalainen vahva asema, tunnettuus, uudistukset, reformit, 
kasvutalous, valtio tarvitaan tueksi (keskusjohtoisuus), volyymit, 
kiinalaiset suomessa 

Gulfin alue Suuri muutoksen tarve, raha, paikallinen kiinnostus, 
koulutusreformit, volyymit, ovien avaaminen vaatii lähes 
poikkeuksetta arvovaltapalveluja 

Brasilia / Latinalainen Amerikka (Argentiina, 
Chile…) 

Koulutus kasvussa, yrityssektori vahva, nopeus, ’ennakoitava’ 

Kaakkois-Aasia (mm. Thaimaa, Indonesia, 
Vietnam) 

Jatkuvuus aiempiin toimiin, alumnit. Korea, Taiwan, Singapore 
ovat digitaalisen oppimisen uuden aallon edelläkävijämaita, 
tehdään yhteistyötä ja ollaan läsnä näillä markkinoilla, myös 
Japani tärkeä!. 

Nousevat alueet:   

Afrikka Nouseva alue, englannin kieli, alumnit, sillanpääaseman 
sijainti? 
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5.4 Osaajapoolit ja ’hubit’ 

 

Tämän osion palvelulupaus on: ”Osaamisten yhdistäminen viennin kasvuun”.  

 

Verkostojen verkottaminen ja osaamisten yhdistäminen näyttäytyy yhtenä 

tärkeimmistä palveluteemoista (Taulukko 7). Koulutusvientitoimijat toteavat, että 

pakotetuilla yhteenliittymillä on yleensä huono tulosennuste. Tämän vuoksi kotipesän tulee 

edistää koulutusvientitoimijoiden vapaaehtoista ja keskinäistä yhteistyötä sekä 

verkottumista. Toimijoiden osaamiseen ja tarjontaan liittyvä tieto on oltava ajantasaista ja 

helposti saatavilla. Tämä sama tieto on hyödynnettävissä esimerkiksi 

markkinamahdollisuuksien ja liidien matchauksessa, skaalautuvan koulutusviennin 

kehittämisessä ja kasvun edistämisessä. Kotipesän palveluiden kehittämisessä on 

mahdollisuus hyödyntää osaajapooleja esim. task forcena suunnittelemassa toimintaan 

liittyviä palveluja.  

 

Jäsenten muodostamien verkostojen ja yhteenliittymien tiivis kytkeminen yhteiseen 

toimintaan edistää tiedon kulkua, luottamuksen rakentumista ja avoimuuden sekä 

läpinäkyvyyden kokemusta. Jäsenten yhteenliittymät voivat olla myös palvelutuottajia 

kotipesälle osaamisalueillaan. Tämä toimintamalli edistää aiemmasta kasvuohjelmasta 

irtautuneiden toimijoiden paluuta yhteiseen ekosysteemiin ja sen kehittämiseen.  

 

Lisäksi on tärkeää luoda yhteyksiä viennin edistämistä tukeviin kansainvälisiin 

verkostoihin. Tällöin suomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus päästä yhteistarjonnan 

Aloitusvaiheen ensitoimet: 

 Fokusaluevalinnat 

 Fokusalueisiin liittyvät palvelut (mm. markkinatieto ja –läsnäolo)  
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kehittämiseen ja volyymiltaan suurempiin tarjouskokonaisuuksiin yhdessä kansainvälisten 

toimijoiden kanssa.  

 

Tähän teema-alueeseen liittyy keskeisenä myös avaintoimijoiden osaamisen ja tiedon 

lisääminen. Kotipesä voi tehdä tätä työtä tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi ulkoministeriön 

kanssa (esim. edustustojen koulutusvientiosaamisen vahvistaminen) sekä oppilaitosten 

osalta johdon osaamisen ja tiedon vahvistamisessa (mm. rehtorineuvostot ja -yhdistykset).  

 

 

 

 

Taulukko 7. Osaajapooli ja -hubit 

 

 

5.5 Kasvu- ja rahoitus 

 

Tämän kohdan palvelulupaus on: ”Rahoitusmahdollisuudet näkyviksi”. 

 

Koulutusviennin kasvua edistävään rahoitukseen liittyvät palvelutarpeet on kuvattu 

Taulukko 8. Kotipesän tehtävänä on toimia tiedon kokoajana ja välittäjänä 

rahoitusmahdollisuuksista (ml. viennin vakuudet ja riskien hallinta). Kotipesän tulee 
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luoda tiiviit rahoittajayhteydet ja varmistaa myös tiedonkulku liittyen kansainvälisiin 

rahoittajiin (erityisesti maailmanpankki ja Aasian pankki). Kotipesän tulee toimia aktiivisesti 

myös ns. koulutusviennin väliinputoajien rahoituspalveluiden kehittämiseksi. Tällä hetkellä 

esimerkiksi julkisomisteiset osakeyhtiöpohjaiset yritykset on suljettu pois valtaosasta 

viennin edistämiseen tarkoitetuista yhteiskunnan rahoituspalveluista.  

 

Tarve rahoituspalveluiden kehittämiseen  

Koulutusvientiyrityksillä tarve on kaupan varmistukseen tähtäävään rahoitukseen – 

usein pienelläkin panoksella voidaan varmistaa kaupat (esim. myyntisopimuksien 

laadintaan ja vakuusjärjestelyihin liittyvä rahoitus). Pitkäkestoisten kauppasopimusten 

toteutusaikana esiintyy tarvetta myös käyttöpääomarahoitukseen erityisesti silloin kun 

vientikaupan maksuerien välillä on pitkä aikaväli. Pääomasijoittajayhteydet ja toimijoiden 

matchaus esimerkiksi enkelisijoittajien kanssa on tarpeellista ottaa osaksi kotipesän 

tehtäväkenttää. Rahoittajien koulutusvientiosaamisen ja yritysten rahoitustarpeiden 

briefaus nähdään tärkeinä kotipesän tehtävinä.  

 

Taulukko 8. Kasvu- ja rahoitus 
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5.6 Myynnin vauhdittaminen 

 

Myynnin vauhdittaminen koetaan erittäin tärkeänä kotipesän palvelutehtävänä (Taulukko 

9). Tähän teemaan liittyvät mm. delegaatiot, messut ja tapahtumat, myynnintuki, liidit ja 

alumnitoiminta. Ulkomaille suuntautuvien delegaatioiden valmistelutyössä on luontevaa 

jatkaa jo nykyistä yhteistyötä Finpron ja ministeriöiden kanssa. Suomeen saapuvien 

delegaatioiden osalta tiivis yhteistyö Finpron, opetus- ja kulttuuriministeriön ja 

ulkoministeriön kanssa auttaa kohdentamaan kotipesän ja koulutusvientitoimijoiden 

resurssit ostopotentiaalia sisältäviin delegaatioihin.  

 

Koulutusvientitoimijat toivovat delegaatioista, tapahtumista ja messuista koottua tietoa 

hyvissä ajoin ennakkoon. Lisäksi toimijat toivovat ns. virtuaalisten tapahtumien ja 

messujen järjestämistä myynnin vauhdittamiseksi.  

 

Myynnin tukiaineistojen kokoaminen materiaalipankiksi ja materiaalien päivittäminen 

nähdään kotipesän perustehtäväksi.  Myynnin vauhdittamisen kriittinen palvelu on liidien 

matchaus hyödyntäen Team Finland ohjelman marketopportunities-palvelua sekä liidejä, 

jotka tuleva suoraan kotipesään tai jäsenistölle. Liidien matchauksen periaatteet on 

tärkeää sopia yhteisesti jäsenten kanssa. Entistä käytäntöä, jossa liidit jaettiin kaikille 

ilman matchausta, ei pidetty toimijoiden keskuudessa kovinkaan tehokkaana.  

 

Toimijat esittivät uutena ideana Suomi-alumnien ja kv-opiskelijoiden briefaamista 

koulutusviennin palveluista – näin on mahdollista luoda laaja markkinointiverkosto 

globaalisti.  

 

Taulukko 9. Myynnin vauhdittaminen 

Aloitusvaiheen ensitoimet: 

 Rahoitusmahdollisuuksiin liittyvän tiedon kokoaminen ja viestintä 

 Rahoittajayhteyksien luominen 

 Rahoituksen pullonkaulojen tunnistaminen ja rahoitusehtoihin liittyvä vaikutustyö 
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5.7 Tuotteiden ja palveluiden kehitys/viritys 

 

Koulutusviennin tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen toivotaan käytännönläheisiä ja 

konkreettisia palveluja (Taulukko 10). Jäsenten ’platformille’ toivotaan kehitettäväksi 

työvälinepakki eli ’toolbox’, joka sisältää mm. palvelumuotoilun välineet sekä tietolähteet 

tuote- ja palvelukehityksen rahoitukseen. Nykyinen extranet -toolbox löytyy tällä hetkellä 

osoitteesta http://tt.eduuni.fi/sites/flf, mutta se on heikosti tunnettu ja markkinoitu. Case- 

kohtaisiin tarpeisiin kotipesältä toivotaan palvelumuotoilun osaajien tunnistamista ja 

mahdollista tukea esimerkiksi palvelumuotoilupajojen järjestämiseen.  

 

Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tueksi toivotaan myös hyvien käytäntöjen 

levittämistä. Juridisen tuen osalta toimijat toivovat koulutusviennin juridiikan 

(sopimuskäytännöt jne) neuvontaa toimijoiden omille juristeille. Koulutusviennin 

yhteenliittymät ja mm. Suomen yrittäjät ja EK ovat ilmaisseet halunsa olla levittämässä 

hyviä käytäntöjä myös laajemmin jäsenyrityksilleen. Toimijoiden osaamisen 

Aloitusvaiheen ensitoimet: 

 Olemassa olevien aineistojen kokoaminen ja materiaalipankin luominen 

 Liidien ja osaajien matchaus 

 Delegaatio ja tapahtumakalenteri 

http://tt.eduuni.fi/sites/flf
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tunnistamiseksi työpajoissa ehdotettiin toimijoiden videoesittäytymisiä: nämä auttaisivat 

yhteistyökumppaneiden löytämisessä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 10. Tuotteiden ja palveluiden kehitys/viritys 
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5.8 Yhteyksien luominen 

 

Yhteyksien luominen ja tähän liittyvän arvovaltapalvelut on koettu erittäin tärkeäksi 

palvelukokonaisuudeksi (Taulukko 11). Yhteyksien luominen on keskeinen osa Suomen 

edustustojen kohdemaissa toteuttavaa palvelua. Kotipesän rooli yhteyksien luomisessa 

liittyy tiedon jakamiseen ja yhteistyössä tehtävään palvelukehittämiseen.  

 

Tähän teemaan liittyen toimijat toivovat kansainvälistä koulutusviennin vuosikalenteria, 

jossa olisi ylläpidetty ulkomailla järjestettävät viennin edistämisen tapahtumat ja 

tilaisuudet.  

 

Kohdemaiden osalta on syytä varmistaa myös Suomessa toimivien ulkomaisten 

edustustojen kanssa tehtävä yhteistyö. Näiden yhteyksien luomisessa ulkoministeriön 

rooli on keskeinen.  

 

Myös jäsenet voivat olla yhteyksien luomisen toteuttajina esimerkiksi siten, että ns. 

’pääviejä’ ottaa mukaan muita toimijoita vienninedistämismatkalle tai luo yhteyksiä 

kumppaneille oman vientimatkansa aikana. Tämä ns. “vanavesimalli” on tarpeellista 

kehittää yhdessä toimijoiden kanssa.  

 

Taulukko 11. Yhteyksien luominen 

Aloitusvaiheen ensitoimet: 

 Toolboxin kokoaminen (aluksi olemassa olevat aineistot) 

 Palvelumuotoilun casekohtaiset pilotit yhdessä jäsenistön kanssa 
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6 Kotipesävaihtoehdot 
 

Selvityshankkeen tavoitteena oli tunnistaa 1 – 4 kotipesävaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot 

ovat: 

- Koulutusvientitoiminnan yhteenliittymät  

- Finpro 

- Opetushallitus 

 

Kotipesän menestyksellisen toiminnan varmistamiseksi kotipesän tulee ensiksikin vastata 

Team Finland ohjelmien vaatimuksiin sekä erityisiin koulutusviennin edistämiseen 

Aloitusvaiheen ensitoimet: 

 Tiedon jakaminen edustustojen palveluista 

 Koulutusviennin kalenterin kokoaminen (fokusmaat) 

 ’vanavesimallin’ kehittäminen yhdessä jäsenten kanssa 
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tunnistettuihin edellytyksiin. Lisäksi kotipesäorganisaation tulee voida tuottaa in kind – 

tyyppisesti palveluja kotipesän toimintaa tukien.  

 

Team Finland ohjelmien vaatimukset:  

- Kyky tukea erityisesti pk-yrityksiä niiden kansainvälistymisessä ja edistää niiden 
kytkeytymistä globaaleihin arvoverkkoihin ja lisätä vientiä.  

- Kyky tuottaa ennakoivasti tietoa markkinamahdollisuuksista suomalaisilla 
vahvuusalueilla ja tuetaan pk-yritysten pääsyä uusille kasvumarkkinoille 
 

Koulutusviennin edistämiseen liittyvät edellytykset: 

- Kiinteä sidos kotimaiseen koulutussektoriin (vientiin tähtäävien palveluiden ja 
tuotteiden osalta kotimaiset näytöt ja referenssit yrityksille) 

- Kiinteä sidos kansainväliseen koulutussektoriin (oppilaitokset, viranomaiset ja 
verkostot potentiaalisena asiakassektorina) 

- Koulutussektorin tuntemus ja koulutusvientiosaaminen (kaikki asteet ml. non-
formaali oppiminen) 

- Oppimisympäristöihin ja oppimiseen liittyvien palveluiden ja tuotteiden 
kehittämiskokemus ja osaaminen 

- Liityntä koulutusalan kansainvälisiin rahoittajiin (mm. maailmanpankki, Aasian 
pankki) 

- Liityntä koulutussektorin kotimaisiin rahoittajiin (mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Opetushallitus, Finnfund/Finnpartnership, TEKES, pääomasijoittajat) 

 

Kotipesältä edellytettävät mahdollisuudet in-kind – tyyppiseen tukeen: 

- Peruspalvelut kuten tilat, laitteet, viestintä, IT-infra, kirjanpito ym. 
- Erityispalvelut (in-kind tai omakustanteinen): kansainväliset palvelut (mm. 

alumnitoiminnan kehittäminen), delegaatiopalvelut, koulutusalan brändin 
kehittäminen), lainsäädännön esteiden tunnistaminen ja purkaminen sekä 
vaikutuskanavat 

- Mahdollisuus hyödyntää OKM/UM toimintaan osoittamia omia resursseja 
 

Koulutusviennin yhteenliittymät ovat kooltaan ja resursseiltaan vielä varsin pieniä. 

Tästä syystä niiden mahdollisuudet tarvittaviin in kind – tyyppisiin tukipalveluihin ovat 

vähäiset. Tästä syystä koulutusviennin yhteenliittymien valintaa kotipesäksi ei voida pitää 

suositeltavana. Nämä yhteenliittymät voivat kuitenkin toimia tiiviissä yhteistyössä 

kotipesän kanssa tuottamassa erikseen sovittuja palveluja.  

 

Finprolla on vahvuuksia erityisesti alueverkostossa sekä kokemus yritysten kanssa 

toimimisesta ja kasvuohjelman toteutuksesta. Kuitenkin on huomioitava, että kotipesän 

jääminen Finprohon olisi vahva signaali muuttumattomuudesta, ja esimerkiksi aiempina 



24 
 

vuosina toiminnasta irtautuneiden koulutusvientitoimijoiden palaaminen osaksi yhteistä 

ekosysteemiä olisi tällöin epätodennäköistä.  

 

Vuoden vaihteessa 2017 aloittaneella Opetushallituksella (CIMO ja Opetushallitus 

muodostivat uuden viraston) on joitakin selkeitä vahvuuksia, joita ei ole muilla 

kotipesävaihtoehdoilla: liityntäpinta kotimaan koulutussektoriin (yritykset toteavat 

tarvitsevansa kotimaassa koulutussektorilla toteutettuja näyttöjä ja referenssejä 

palveluiden ja tuotteiden toimivuudesta). Opetushallituksella on myös liityntäpinta 

globaaliin koulutussektoriin ja verkostoihin (potentiaaliset asiakkaat maailmalla ml. 

opetusvirastot ja –ministeriöt). Virastolla on myös delegaatioiden hoitamiseen liittyvää 

osaamista sekä mahdollisuus edellä mainittuihin in-kind – tyyppisiin palveluihin. 

Kehittämiskohteena on yritysten kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen 

kotipesän toiminnan osalta.  Tiivis yhteistyö Finpron/Team Finland verkoston kanssa on 

edellytys onnistuneeseen palveluiden tuottamiseen.  

 

Edellä mainituista perusteluista johtuen Opetushallitus on suositeltava kohde 

koulutusviennin ohjelman uudeksi kotipesäksi. 

 

 

 

 

 

 

7 Siirtymävaihe ja käynnistämistoimet 
 

Selvityshankkeen aikana siirtymävaiheen pituus on voitu määrittää kattamaan ajanjakso 

1.3. – 30.4.2017. Siirtymävaiheen toimiin kuuluu lisäksi maaliskuussa tehtävä 

rahoitushakemuksen laadinta toimintaa osarahoittavalle viranomaiselle työ- ja 

elinkeinoministeriölle. TEM on ilmoittanut voivansa käsitellä hakemuksen siten että 

mahdollisen positiivisen päätöksen jälkeen kotipesän toiminta voisi käynnistyä viimeistään 

1.5.2017 alkaen. Aikaa ei ole hukattavaksi ja esiselvitysvaiheessa tunnistetut, kriittiset 

toimet saumattoman jatkuvuuden varmistamiseksi tulee toteuttaa välittömästi:  

- Käynnistyneiden ulkomaantoimintojen jatkuminen 
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- Viestinnän varmistus kotimaan toimijoille 

- Viestinnän varmistus kansainvälisesti (ml. spontaanien yhteydenottojen varmistus) 

sekä liideihin liittyvä matchaus 

- Aikaisemman tietämyksen ja dokumentaation säilytys ja jatkohyödyntäminen 

- Osaavan henkilöstöresurssin varmistaminen (koulutustoimialatuntemus yhdistettynä 

koulutusviennin kokemukseen sekä avoimuuteen perustuvaan toimintatapaan) 

 

Taulukko 12 on päivitetty esiselvitysvaiheessa todetut siirrettävät toimet ja saumattoman 

jatkuvuuden varmistuksen tilanne ja suositukset toimenpiteiksi.  

 

Taulukko 12. Saumattoman jatkuvuuden takaavat toimet 

Siirrettävä/jatkettava toiminto Toimenpidesuositus Tilannetieto ja 

vaikutus budjettiin 

Ulkomaan edustajat fokus- ja 
muilla alueilla: 
 

 Gulfin alue, Stephen Cox 
määräaikainen työsopimus  

 Vietnam, Tu Anh Dang, 
määräaikainen 
konsulttisopimus 10 pvä /kk.  

 Kazakstan, Finpron oma 
henkilöstö 

 Thaimaa, Susanna Eltvik ja 
Kai Tuorila, määräaikainen 
konsulttisopimus, 
pakettihinta 3 kk. 

 
 

Kasvuohjelman toteuttamat 
konsulttisopimukset ovat 
päättyneet tai päättymässä 
viimeistään helmikuussa 
2017. Siirtymävaiheen 
osalta kriittisin kohdealue 
haastattelujen ja 
yrityskontaktien perusteella 
on Gulfin alue. 
Siirtymävaiheessa 
määräaikaisen sopimuksen 
laatiminen on suositeltavaa.  
Muiden alueiden osalta 
tarvitaan tarkennetut 
fokusaluevalinnat, 
konsulttiroolien sekä 
toimeksiantojen 
tarkentaminen kotipesän 
käynnistyessä osana 
palvelurakenteen toteutusta.  

 
 
Finpro on jatkanut 
Stephen Coxin 
sopimusta Gulfin 
alueella. Cox vastaa 
viiden kesken jääneen 
liidin edistämistä 
seuraavan puolen 
vuoden ajan.  
 
Eltvikin (Thaimaa) 
jatkosta on käynnissä 
keskustelut OKM:n, 
UM:n ja 
suurlähetystön välillä 
 
Muut sopimukset ovat 
määräaikaisia. 
 
 

Ulkoinen viestintä 
http://www.eduexport.fi/ -sivusto 
 
 

Sivuston pitäminen avoinna 
siirtymävaiheen ajan, 
päivitysoikeuksista ja 
vastuuhenkilöstä sopiminen, 
vähintään minimipäivitykset,  
Siirtosuunnitelma 
mahdolliselle uudelle 
palvelimelle 
Muun markkinointiaineiston 

sisältyy 
koordinaattorin/ 
assistentin työhön:  
 
Finpro on jatkanut  
yhden henkilön 
työsopimusta 
maaliskuun ajaksi. 
Lisäksi OKM:llä on 

http://www.eduexport.fi/
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siirto (kalvosarjat jne.)  valmius osallistua 
kustannuksiin 
huhtikuun osalta. 
 
Sivuston siirto 
kotiorganisaation 
palvelimelle (IT, in-
kind): toteutetaan 
myönteisen 
rahoituspäätöksen 
jälkeen 

Sisäinen viestintä ja tiedotus 
Education Export Finland – 
suomenkielinen sivusto 
(http://www.exportfinland.fi/ohjelma
t/future-learning-finland) 
 
 
 

Ulkoisen sivuston 
päivitysoikeuksista ja 
vastuuhenkilöstä sopiminen, 
siirtymävaiheen tiedotus 
jäsenistölle (jatkoselvityksen 
osana osallistaminen). 
Video yms. aineistojen 
tekijänoikeuksien 
mahdolliset siirrot.  
 
Tietoarkiston (jäsenten 
extranet) aukiolo. 

vrt. ed. 
 
Varmistettava sivuston 
aukiolo 1.3.- 30.4. 
välisen ajan ja 
mahdollisesti myös 
toukokuun ajan, jolloin 
tiedot voidaan siirtää 
kotipesän palvelimelle.  
 
OKM vastaa 
extranetin ylläpidon 
kustannuksista 2017 

Henkilöstöresurssit ja 
ohjausryhmätoiminta 
 
 

Siirtymävaiheen 
ohjausryhmän ja 
siirtymävaiheen 
operatiivisen tiimin ja 
vastuuhenkilöiden 
nimeäminen, minimi: 
vastuuprojektipäällikkö ja 
(viestintä)koordinaattori/assi
stentti.  

Ajanjaksolle 1.3.- 30.4. 
sovittava käytännöt 
(yhteyshenkilöt, 
rahoitushakemusvalmi
stelu, mahd. 
ohjausryhmä) 
 

Koulutusviennin liidiseuranta, 
Team Finland 
http://www.marketopportunities.fi/ 
 

Siirtymävaiheessa 
liidisivustoon liittyvä 
tiedotus, seuranta ja 
soveltuvien liidien 
välittäminen jäsenten 
tiedoksi (ml. mahdolliset 
tarkentavat tiedot liidin 
välittävältä henkilöltä 
kohdemaasta).  

 
Varmistettava myös 
ajalle 1.3.-30.4.2017 
Päävastuu Finpro 

Seuranta aineistot ja rekisterit 
 
 

Vrt. tietoarkiston siirto. 
Mahdolliset 
delegaatiorekisterit, 
sopimuskumppaneiden 
seurantaraportit (päivitetyt) 
jne.  
 

Toteutetaan uuden 
kotipesän 
varmistuttua. 
Valmistelu 1.3.-30.4.  

 

http://www.marketopportunities.fi/
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Kotipesän käynnistysvaiheen toimet 1.5.2017 alkaen 

 

Saumattoman siirtymän varmistamiseksi kotipesäorganisaation tulee nostaa 

valmiusastettaan maalis-huhtikuussa siten, että toiminta voisi käynnistyä 1.5. alkaen. 

Rahoitushakemusvaiheeseen on käytännössä tarve nimittää kotipesäorganisaation 

yhteyshenkilö. Ylimmän johdon sitoutuminen on valmisteluvaiheessa kriittistä samoin kuin 

tiivis yhteistyö Finpron ja ministeriöiden kesken. Lisäksi kotipesän 

avainhenkilörekrytoinneissa on suositeltavaa käynnistää hiljainen rekrytointien 

valmistelutyö. 

 

Kotipesän ensimmäiset ja tärkeimmät toimet ovat: 

• Tarkennettu toimintasuunnitelma 2017  
• Ohjausryhmän kokoaminen ja toiminnan käynnistäminen 
• Kotipesän palveluiden tuottaminen  

• Minimi: jokaisessa palveluteemassa kriittisimmät palvelut 
käynnistetty/jatkettu ylläpitoa 

• Toimijoiden osallistaminen palvelukehitykseen 
• Aktiivinen viestintä palvelutarjonnasta ja kotipesän toiminnan käynnistymisestä: 

jäsenhankinta 
• Tarjonnan selkeyttäminen ja tarjontakuvaukset 

 

 

 

 

 

8 Yhteenveto 
 

Tämän selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa koulutusviennin ohjelmaa 2017 - 2018 

parhaiten tukeva organisointimalli, tehtävät ja toimet. Lisäksi tavoitteena oli esittää yksi tai 

enintään neljä vaihtoehtoista organisointimallia sekä kasvuohjelmalle soveltuvat tehtävät ja 

jäsenistöä parhaiten palvelevat toimintamallit perusteluineen ja kustannusvaikutuksineen.  

 

Selvityshankkeen tuloksena suositellaan, että Opetushallitus tulisi toimimaan 

koulutusviennin ohjelman kotipesänä. Tiivis yhteistyö Finpron ja muun Team Finland 

verkoston kanssa on edellytys kotipesän palveluiden mahdollistamiseksi. 
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Opetushallituksen valintaa puoltavat sen liityntä sekä kotimaiseen koulutussektoriin 

(yritysten tarvitsemat kotimaiset näytöt palveluiden ja tuotteiden viennin edistämiseksi) että 

globaaliin koulutussektoriin ja verkostoihin (kansainväliset asiakkaat). Lisäksi 

Opetushallituksen osaamisalueita ja resursseja on mahdollisuus hyödyntää in kind – 

tyyppisesti (viestintä, IT, tilat ja laitteet jne.).  Kotipesän toiminnan tulee olla avointa, 

läpinäkyvää, yhteistyö- ja asiakaslähtöistä.  Erityistä huomiota tulee kiinnittää 

avainhenkilöiden osaamiseen ja yhteistyötaitoihin.  

 

Tässä raportissa kuvatut kotipesän palvelut on luotu yhdessä toimijoiden kanssa 

toteutetuissa kolmessa työpajassa. Selvityshankkeen aikana toimijat ovat korostaneet 

yhteistyön merkitystä ja halua olla mukana tuottamassa palveluita yhteiselle 

ekosysteemille (sekä in-kind että ostopalvelut). Uusi toimintamalli on nyt valmistunut ja sen 

täytäntöönpanon onnistuminen on seuraava haaste.  

 

Kotipesän keskeisiä palveluita olisivat: 

 Laatuleima ja brändäys 

 Markkinaläsnäolo ja ostopalvelut 

 Yhteyksien luominen 

 Koti- ja ulkomaiset osaajapoolit ja hubit 

 Markkinatieto 

 Kasvu ja rahoitus 

 Myynnin vauhdittaminen 

 Tuotteiden ja palveluiden kehitys/viritys 

Lisäpalveluina: 

 Starttiapu aloitteleville 

 Kiihdytysapu konkareille 

 

Toimeksiannon mukaisesti myös ohjelman kustannusvaikutukset on arvioitu. Noin 440 t€ 

riittää 19 kuukauden mittaiseen toimintaan. Uutena esityksenä on jäseniltä perittävä, 

sitouttava maksuosuus (kokonaismäärältään arvioituna noin 40 t€). 
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Koulutusvientitoimijoiden osalta maksuosuus voi olla koulutusviennin liikevaihtoon liittyvä 

porrastettu malli. Uutena toimintamuotona kustannusvaikutuksien arvioinnin yhteydessä 

on huomioitu myös mahdolliset palveluostot koulutusvientitoimijoilta ja näiden 

yhteenliittymiltä. Tätä toimintamallin muotoa on kiitetty yritysten ja oppilaitosten taholta. 

Kustannuslaskelmaan on huomioitu myös mahdollisuus rahoittaa fokusalueiden 

markkinaläsnäoloa niissä tilanteissa, kun erikseen katsotaan tarpeelliseksi. 

 

Selvityshankkeen aikana toimijoilta pyydettiin ideoita fokusalueiksi. Valintakriteereinä 

näyttäytyivät: (1) maa- tai alue on aidosti avoin toimintamallien uudistamiseen sekä (2) 

tarve arvovaltapalveluihin alueella tai kohdemassa. Tällä hetkellä keskeisimmät maat tai 

alueet olivat: Kiina, Persianlahden alue, Kaakkois-Aasia ja Latinalainen Amerikka. 

Nousevana alueena nähdään Afrikka. Fokusalueiden ja maiden kohdalla luonteva 

toimintamalli voisi olla pidemmällä tähtäimellä alue-edustajatoiminta, ja edustajan tiivis 

yhteistyö alueen Team Finland toimijoihin sekä muihin alueella toimiviin edustajiin (esim. 

muut kasvuohjelmat).  

 

Seuraavaksi onkin kriittisen tärkeää varmistaa siirtymävaiheen toiminnot, sekä 

valmistautua kotipesän toiminnan käynnistämiseen. Kuten selvitysvaiheen aikana on 

useasti todettu: momentum on nyt. Maailman parhaan koulutuksen viejät tarvitsevat 

parhaan toimintamallin viennin kasvuun.  
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LIITE 1 

 

 

    KUTSU 

    23.1.2017 

 

 

Tervetuloa uudistamaan koulutusviennin kasvuohjelmaa  

Tervetuloa työpajaan, jonka tavoitteena on luoda uusi toimintamalli ja organisointi 

koulutusviennin tueksi vuosille 2017-2018. Työpajan järjestää yhteistyössä TEM, OKM ja 

UM. 

1.2.2017 klo 13.30 – 16.00 järjestettävä työpaja kokoaa koulutusvientialan yritykset, 

koulutusorganisaatiot ja muut keskeiset toimijat rakentamaan uutta alan yrityksiä ja 

toimijoita palvelevaa toimintamallia. Paikkana on Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

Meritullinkatu 1, tila: Jukola.  

Työpajan tavoitteena on kirkastaa koulutusviennin tavoitteet, palvelut ja toimintamuodot 

vuosille 2017 – 2018. 

Ohjelma 

13:30-  

Tervetulosanat ja taustoitus, teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä, TEM 

Johdanto työpajaan,  CEO Lauri Tuomi, Profitmakers Oy 

Työpajatyöskentely 

Työpajan tulosten purku ja jatkotoimet 

16:00  

Tilaisuus päättyy 

 

Ilmoittautuminen 31.1. klo 10 mennessä (Webropol):  

https://www.webropolsurveys.com/S/8DD4CAE63BB0BB04.par 

Tervetuloa!  

Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ulkoasiainministeriö 

  

https://www.webropolsurveys.com/S/8DD4CAE63BB0BB04.par
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LIITE 2 

 

 

    KUTSU 

    30.1.2017 

 

Tervetuloa uudistamaan koulutusviennin kasvuohjelmaa – työpaja II 

Tervetuloa  työpajaan, jonka tavoitteena on luoda uusi toimintamalli ja organisointi 

koulutusviennin tueksi vuosille 2017-2018. Työpajan järjestää yhteistyössä TEM, OKM ja 

UM. 

7.2.2017 klo 13.30 – 16.00 järjestettävä työpaja kokoaa koulutusvientialan yritykset, 

koulutusorganisaatiot ja muut keskeiset toimijat rakentamaan uutta alan yrityksiä ja 

toimijoita palvelevaa toimintamallia. Paikkana on Ulkoministeriö, Laivastokatu 22, 

Ritarikatusali. 

Työpajan tavoitteena on kirkastaa koulutusviennin tavoitteet, palvelut ja toimintamuodot 

vuosille 2017 – 2018. Työtä jatketaan 1.2. pidetyn työpajan tulosten pohjalta.  

Ohjelma 

13:30 

Tervetulosanat ja taustoitus, kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, Opetus- ja 

kulttuuriministeriö  

Johdanto työpajaan, CEO Lauri Tuomi, Profitmakers Oy 

Kumppanuudet ja kasvuohjelmapalvelut  
Työpajatyöskentely 

Työpajan tulosten purku ja jatkotoimet 

16:00  

Tilaisuus päättyy 

 

Ilmoittautuminen 6.2. klo 10 mennessä (vain yksi henkilö/organisaatio, paikkamäärä on 

50): https://www.lyyti.in/fkhfklsfhsdl_0750 

 

Tervetuloa!  

Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ulkoasiainministeriö 

  

https://www.lyyti.in/fkhfklsfhsdl_0750
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LIITE 3 

    KUTSU 

    9.2.2017 

 

 

Tervetuloa uudistamaan koulutusviennin toimintamallia– työpaja III 

Työpajan tavoitteena on tunnistaa koulutusviennin yhteiset kansalliset palvelut ja 

toimintamuodot vuosille 2017 – 2018. Työtä jatketaan 8.2. pidetyn työpajan tulosten 

pohjalta.  

Työpajan järjestää yhteistyössä TEM, OKM ja UM. 

15.2.2017 klo 13.30 – 16.00 järjestettävä työpaja kokoaa koulutusvientialan yritykset, 

koulutusorganisaatiot ja muut keskeiset toimijat rakentamaan uutta alan yrityksiä ja 

toimijoita palvelevaa toimintamallia. Paikkana on Työ- ja elinkeinoministeriö, Etelä-

Esplanadi 4, Auditorio.  

Työpajan tavoitteena on kirkastaa koulutusviennin tavoitteet, palvelut ja toimintamuodot 

vuosille 2017 – 2018. Työtä jatketaan 8.2. pidetyn työpajan tulosten pohjalta.  

Ohjelma 

13:30 

Työ- ja elinkeinoministeriön tervehdys, teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä 

Taustoitus, Koulutusviennin suurlähettiläs Marianne Huusko, Ulkoministeriö  

Johdanto työpajaan, CEO Lauri Tuomi, Profitmakers Oy 

Avainpalvelut, kohdemaat/-alueet ja toimintamalli 
Työpajatyöskentely 

Työpajan tulosten purku ja jatkotoimet 

16:00  

Tilaisuus päättyy 

 

Ilmoittautuminen 13.2. klo 9 mennessä (vain yksi henkilö/organisaatio, paikkamäärä on 

40):  

https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/koulutusvienti 

 

Tervetuloa!  

Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ulkoasiainministeriö 

https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/koulutusvienti

