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TIIVISTELMÄ 

Haapanen, U. & Harjula, J. 2021. Koulutusvienti – todellinen aarre. Agenda 2030 haasteet 
ratkaistavissa globaalisti. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, Liikuntatieteellinen 
tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, 50 sivua, 4 liitettä. 

Pro gradu -tutkielmassa tarkoituksena oli selvittää suomalaisen koulutusviennin tekijöitä 
Varalan Urheiluopiston koulutustoiminnan kansainvälisen suunnittelun tarpeisiin. 
Tutkimuksen tavoitteena on asiantuntijoiden näkemysten avulla tukea päätavoitetta. Tämän 
tutkimuksen erityisenä käytännön tavoitteena oli tuottaa Varalalle askelmerkkejä 
kansainvälisen toiminnan suunnitteluun kehittämismenetelmän keinoin.  

Tutkimus on laadullinen tutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin 
puolistrukturoitua kyselylomaketta (N=8) sekä puolistrukturoitua yksilöhaastattelua (N=6). 
Kyselyyn vastanneet sekä haastateltavat valikoituivat instituutionaalisen asemansa perusteella. 
Laadullisen aineiston tuottaneet teemat alistettiin kehittämistyön metodiin. Liikuntatieteellisen 
kontribuution kehittämismetodiin toi tutkimuksen tulosten hyödyntäminen Varalan 
koulutusviennin suunnittelussa.  

Tutkimuksen merkittävin löydös kytkeytyi YK:n Agenda 2030 ja etenkin sieltä kohta neljä, 
”Hyvä Koulutus”. YK:n Agenda 2030 mukaan Suomen tulisi priorisoida koulutusvientiä 
vahvemmin. Tuloksissa ilmeni myös koulutusvientiä hidastavia asioita kuten lainsäädännön 
haasteet sekä puutteellista osaamista tuotteistamisessa, myynnissä ja yhteistyön tekemisessä. 
Edistäviä tekijöitä ovat lainsäädännön kehittyminen sekä työelämälähtöisen ammatillisen 
koulutuksen laajat mahdollisuudet maailmalla, jotka tarjoavat vastauksen ammattitaitoiseen 
osaajapulaan.  

Pedagogisen kehittämistutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että Varalan Urheiluopistolla on 
hyvät edellytykset ja mahdollisuudet koulutusvientiin sekä sen kasvattamiseen. Koulutetuista 
ammattiosaajista on pula maailmalla. Jatkossa kannattaa panostaa tuotteistamiseen, myyntiin, 
alueelliseen yhteistyöhön, sekä ennakkoselvityksiin asiakkaan maasta ja kulttuurista.  

Avainsanat: Agenda 2030, ammatillinen koulutus, kansainvälisyys, koulutusvienti, 
liiketoiminta  

 



 

 

 

ABSTRACT 

Haapanen, U. & Harjula, J. 2021. Educational exports - a real treasure. Agenda 2030 
challenges to be solved globally. Master's thesis in physical education pedagogy, Faculty of 
Physical Education, University of Jyväskylä, 50 pages, 4 appendices. 
 
The purpose of the master's thesis was to find out the factors of Finnish educational exports 
for the needs of the international planning of the educational activities of Varala Sports 
Institute. The aim of the study is to support the main goal with the help of experts' views. The 
specific practical goal of this study is to provide Varala with steppingstones for planning 
international operations by means of a development method. 
 
The study is a qualitative study and the data collection method used in the study was a semi-
structured questionnaire (N = 8) and a semi-structured individual interview (N = 6). The 
respondents and the interviewees were selected based on their institutional status. The themes 
that produced the qualitative material were subjected to the method of development work. 
Varala's educational exports planning utilizes the results of this study which contributes to the 
method of development of sports science.  
 
The most significant finding of the study was the UN Agenda 2030 and especially from there 
point four, “Good Education”. According to UN Agenda 2030, Finland should prioritize 
education exports more strongly. The results also revealed issues that slow down the export of 
education, such as regulatory challenges and a lack of expertise in productisation, sales and 
co-operation. Contributing factors include the development of legislation and the wide range 
of opportunities for work-based vocational training in the world, which provide an answer to 
the shortage of skilled workers. 
 
The conclusion shows that Varala Sports Institute has good conditions as well as opportunities 
to export and increase education. There is a worldwide shortage of trained professionals. In 
the future, it is worth investing in regional cooperation, productization, sales and preliminary 
studies of the customer's country and culture. 
 
Keywords: Agenda 2030, vocational education, internationality, education exports, business 
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1 JOHDANTO 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vuonna 2010 varsin kunnianhimoisen tavoitteen 

Suomen koulutusviennin lisäämiselle. Tavoitteen mukaan Suomen tulisi olla johtavia 

koulutusviennin maita jo vuonna 2019. (OKM 2010. 19.) 

 

Karjalaisen (2015) mukaan tämä tavoite ei lähtenyt lentoon. Syynä siihen sanotaan monessa 

tutkimuksissa se, ettei meidän korkeakouluillamme ollut halua koulutusvientiin, joten ne eivät 

siihen myöskään ole valmiita investoimaan. Saman aikaisesti ei opettajankoulutuksissa anneta 

ollenkaan valmiuksia liiketalouden perusteisiin. Karjalaisen mukaan (2015) tutkimuksissa 

sanotaan, että koulutusviennillä ja kehitysyhteistyöllä olisi samanlaista osaamista, mutta ei 

laisinkaan yhteistyötä. Yhteistyön puute ja heikko liiketoimintaosaaminen ovatkin suuria 

puutteita koulutusviennin kannalta. (Karjalainen, E. 2015, 65.) 

 

Hyvinvoinnin sekä kilpailukyvyn vahvistaminen Suomessa kuin muuallakin maailmalla on 

mahdollista vain, jos yhteiskuntamme panostaa toimivan yhteiskunnan rakenteiden 

edistämiseen, osaamistason nousuun, osaamisen ja innovaatioiden tuotteistamiseen. 

Koulutusvienti avaa mahdollisuuksia uusille toimintatavoille sekä kumppanuuksille, jotta 

voimme ratkaista haasteet sekä ongelmat.  (OKM 2020, 6.) 

Polson ja Roihan (2019) mukaan suomalaisella koulutuksella on maailmalle paljon annettavaa 

ja eettisempää vientituotetta on vaikea löytää. Koulutusosaaminen on poikkeuksellinen 

vientituote, sillä vastikkeellisena toimintana se tuottaa rahaa vientiyritykselleen. Samalla se 

kasvattaa tekijöidensä osaamispääomaa, joka hyödyttää suoraan kotimaista 

koulutusjärjestelmää. (Polso & Roiha, 2019.)   

Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli tehdä valmis tuote, jonka avulla Varalan 

Urheiluopisto pystyisi aloittamaan ja tekemään koulutusvientiä. Tutustuttuamme aiheeseen 

liittyviin tutkimuksiin tajusimme, ettei tarkka tuotteen suunnittelu tässä kohtaa ole järkevää, 
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vaan tulee saada syvempää ymmärrystä sekä vahvempaa tietoa koulutusviennistä, jotta voidaan 

päättää mitä Varalassa pystytään sekä halutaan jatkossa myydä. 

Suomi, joka on koulutuksen esimerkkimaa, voisi ratkaista monta Agenda 2030 ongelmaa 

tekemällä aktiivisesti koulutusvientiä. Samalla koulutuksesta on mahdollista tehdä yksi 

tärkeimmistä vientituotteisa sekä kerryttää valtiolle lisää verotuloja.  

Varalan Urheiluopiston perustamisen syyt yli 100 vuotta sitten linkittyy hyvin tämän päivän 

Agenda 2030 haasteisiin, joita maailmalla on. Opisto on alun perin perustettu edistämään 

naisten liikuntakasvatusta. Sen perustajat uskoivat, että vielä jonakin päivänä liikunnan 

merkitys tullaan ymmärtämään ja tunnustetaan. (Varalan historiikki, Varalan Urheiluopisto. 

1909–2009.)  (KATSO LUKU 2.1) 

Varalan kunnianhimoinen tavoite on liikunnan ilon vieminen maailmalle samalla kun 

pystymme kertomaan sen tärkeydestä terveyden kannalta. Varsinkin kehittyvissä maissa on 

länsimaalainen elämäntapa tullut osaksi todellisuutta, ja samalla se on tuonut mukanaan sen 

haitat sekä ongelmat, kuten liikkumattomuuden, epäterveellisen ravinnon sekä tuki- ja 

liikuntaelinsairaudet.  

Koska koulutusvienti on vielä varsin uutta suomalaisille toisen asteen ammatillisille 

oppilaitoksille, ei siihen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta juuri ole. Alasta tai maasta riippumatta 

työmarkkinat tarvitsevat koulutettuja ammattilaisia. Suomessa ammatillisen koulutuksen 

järjestävät antavat opiskelijoilla korkealuokkaista sekä laaja-alaista koulutusta. Ammatillisen 

koulutuksen vientiä tukee myös se, että suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa on sisään 

integroituna kestävä kehitys Agenda 2030. (OPH 2020.) 

Koulutusvienti suomalaisille korkeakouluille on myöskin varsin uutta, mutta siitä alkaa olemaa 

jonkin verran tehtyjä selvityksiä, pro gradu -tutkielmia sekä opinnäytetöitä. Tällä hetkellä 

kaikki koulutusvientiin liittyvät kirjat, tutkimukset sekä kokemukset ovatkin tervetullutta tietoa 

kaikille koulutusviennin parissa työskenteleville.    
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2 KOULUTUSVIENNIN KESKEISET KÄSITTEET 

2.1 Agenda 2030 kestävä kehitys 

Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat solmivat kestävän kehityksen tavoitteiden sopimuksen. Nämä 

johtavat kestävän kehityksen avustamista vuosina 2016–2030. Agenda 2030 yrittää kestävään 

kehitykseen ihmisten hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön suhteen. Tärkeää on äärimmäisen 

köyhyyden eliminointi. Kestävän kehityksen sekä poliittisen julistuksen tavoitteiden lisäksi 

Agenda 2030 sisältää suunnitelmia, miten nämä voitaisiin käynnistää, mitä keinoja voimme 

käyttää sekä miten tätä kaikkea seurataan.  

Päämäärät ovat selkeästi definioituja ja niitä pystytään käyttämään hyväksi kaikkialla 

maailmassa, huomioiden kuitenkin ympäristön määrittämät alueelliset haasteet ja valtioiden 

itsenäiset etuoikeudet. Kestävän kehityksen päämäärät auttavat yhdistämään voimat köyhyyden 

eliminoimiseksi ja ympäristön suojaamiseksi. Kestävä kehitys -päämääriä on 17. sekä 

alatavoitteita 169. (KS: kuvio 1) (KS: liite 2) (UM 2020.)  

Agenda 2030:n päämäärät ja toimintaohjelma koskee kaikkia maailman maita. Agenda 2030:n 

toteutuksesta primäärinen vastuu on ensisijaisesti valtioilla. Jotta tavoitteet saavutetaan, 

vaaditaan kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan, yksityissektorin ja paikallishallinnon vahvaa 

osallistumista. Suomi on lupautunut päämäärien tavoittamiseen sekä kotimaassa että 

kansainvälisessä yhteistoiminnassa. (UM 2020.) 
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KUVIO 1 Kestävän kehityksen tavoitteet (Ulkoministeriö 2018. Agenda-2030 kestävän 

kehityksen tavoitteet) 

2.2 Hyvä koulutus 

Me emme ymmärrä, että meillä on tutkinnon osia, joita voitaisiin viedä. mm. 

hygieniapassi jne. Näitä viemällä voitaisiin nostaa heidän osaamistaan Agenda 2030 

suunnassa.  
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Yksi alatavoitteista (4.7) tähdentää että kaikkien opiskelijoiden pitää saavuttavan tiedot ja 

taidot, joilla he voivat edistää kestävää kehitystä. Ilman näitä taitoja ei kyetä rakentamaan 

kestävää tulevaisuutta ihmisoikeuksia arvostaen. Päämääränä on varmistaa kaikille avoin tasa-

arvoinen ja laadukas opetus sekä elinaikaiset oppimismahdollisuudet. (UM 2020.) (KS: Liite 

3)  

Erot mahdollisuuksiin käydä koulua vaikuttaa läpi elämän ja määrittää samalla mahdollisuuksia 

jatkon osalta. Siksi pitäisi panostaa lähtökohdiltaan hankalimmassa asemassa olevien 

henkilöiden koulunkäynnin turvaamiseen. Maaseudulla elävät lapset, vammaiset sekä yleisesti 

varattomilla seuduilla elävät lapset tarvitsevat erityistä huomiota. (UM 2020.) 

Suomella on suuret mahdollisuudet lisätä koulutusvientiä. Samalla Suomi vahvistaa kestävien 

ratkaisujen tehtävää oppimisen kriisin taivuttamisessa. Kaiken suomalaisten taidot, tiedot ja 

osaamisen näkyy YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n koulutustavoitteen edistämisessä. 

(Pennanen 2018.) 

2.2.1 Alatavoitteet Varalan Urheiluopistossa 

”Varalan Urheiluopiston ylenevä tavoite on 2030-Agendan mukaiset arvot, kuten 

luokkaerojen kaventaminen, ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä tuloerojen 

kaventuminen. Nämä Varalan arvot osuvat yksiin Agenda 2030 Hyvä koulutus 

tavoitteisiin”. 

Alle on tiivistetty Varalan Urheiluopiston ison kuvan, vision, mission, arvot sekä strategiset 

linjaukset ”Hyvä koulutus” alatavoitteiden suunnassa. 

Varalan Urheiluopisto perustetiin 1909 edistämään naisten liikuntakasvatusta. Jo tuolloin 

uskottiin siihen, että tulee aika, jolloin ymmärretään ja tunnistetaan liikunnan merkitys 

terveydelle ja hyvinvoinnille. Varalan Urheiluopiston tehtävänä on edistää suomalaista 

liikkumista ja hyvinvointia. 
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Varalassa tuetetaan yksilöä: ”ihmisenä ja ammattilaisena kasvussa, tuntevaksi, ajattelevaksi, 

kriittiseksi, tiedostavaksi, kysyväksi, tekeväksi, toimivaksi, ihmetteleväksi, rauhoittuvaksi, 

pysäyttäväksi omalla erityisellä tavallaan ja näin löytämään oman polun.”  

Varalan Urheiluopiston arvot ovat yhdessä onnistuminen, luottamus, asiakaslähtöisyys ja 

uskallus uudistua. Nämä muodostavat Varalan ”hengen” jossa yhteisöllisyys, yhdessä 

tekeminen, kestävän kehityksen huomioiminen, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja saavutettavuus 

yhdessä kulttuurien moninaisuuden kanssa muodostaa kestäviä elämäntapoja arvostavia ja 

hallitsevia maailmankansalaisia. 

 

2.2.2 Koulutuksen kautta sosiaalista kestävyyttä 

Vuonna 1948 YK julisti maailmanlaajuiset ihmisoikeudet. Sosiaalisen kestävyyden lähtökohdat 

juontaa juurensa tähän julistukseen, jossa taataan kaikille ihmisille samanlaiset oikeudet. Näitä 

oikeuksia ovat yksityisyys, vapaus, tasavertainen kohtelu, tasa-arvo, oikeusturva, mielipide- ja 

sananvapaus, liikkuminen, koskemattomuus, kansalaisuus sekä avioliitto. Edellä mainittujen 

lisäksi jokaisella tulee olla oikeus työhön, sosiaaliturvaan, opetukseen, lepoon sekä 

demokratiaan. (United nations, Universal declaration of human rights, 1948.)  Kulttuurinen 

sekä sosiaalinen kestäväkehitys tarkoittaa, että ihmisten hyvinvointi kehittyy ja kehitys jatkuu 

myös seuraaville sukupolville.  

Sosiaalisessa kestävyydessä suurin kysymys on, kuinka pystytään varmistamaan hyvinvoinnin 

edellytysten siirtymisen seuraaville sukupolville. Maailmanlaajuisesti haasteina on 

väestönkasvu, terveydenhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo, nälänhätä, köyhyys sekä 

koulutus. Päästäksemme yhdenvertaiseen hyvinvointiin tulee ratkaista siihen liittyvät ongelmat. 

Tämä ei onnistu ilman laajoja panostuksia sekä yhteistä toimintaa kansainvälisiltä yhteisöiltä ja 

valtioilta. (thl.fi, 2019. Hyvinvointi ja terveyserot.)  

Asia ei ole yksinkertainen, koska sosiaalisen kestävyyden haasteet vaikuttavat myös 

taloudelliseen sekä ekologiseen kestävyyteen. Tarvitaankin merkittävää taloudellista 

panostusta, näiden haasteiden ratkaisemiseen. Yleensä kun hyvinvointi lisääntyy niin samalla 



 

7 

 

kasvaa myös luonnonvarojen kulutus. Koulutukseen ja hyvinvointiin onkin merkityksellistä 

panostaa sillä se lisää ihmisten elintasoa sekä ympäristötietoutta.  (McKenzie, Stephen, 2004, 

Social sustainability.) 

2.3 Koulutusvienti yleiskäsitteenä 

Koulutusvientiä on koulutukseen yhdistyvien palveluiden myyminen ulkomaille. 

Maailmankauppajärjestö (WTO) jaottelee koulutuspalvelun seuraavasti 

peruskoulu/perusopetus, 2. asteen koulutus, korkeakoulutus ja ammatillinen jatkokoulutus, 

aikuiskoulutus sekä muut koulutukset (Annual report, WTO, 2001, 37).  

Koulutuksenvienti sen kaikessa merkityksessä on maailmanlaajuisesti erittäin kilpailtua 

liiketoimintaa, jossa tietoisuus, dynaamisuus sekä hallinta ovat merkittäviä asioita. Suomen 

koulutusviennin näkökulmasta kehittyvät maat – muun muassa Afrikassa – tarjoaa kiinnostavia 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Lähtökohtana suomalaisessa koulutusviennissä on saada 

kaikkialle eettinen sekä ihmisoikeuksia arvostava toiminta. Merkityksellistä on sitoutua ja 

toteuttaa tällaista toimintaa. Suomen tuleekin valita sekä seurata hankevalintoja ja 

toimintatapoja tämän suunnassa. (OKM 2020, 12.) 

Koulutusvienti eroaa normaalista viennistä koska usein päätöksenteossa on mukana julkisen 

sektorin toimijat ja kansainväliset rahoittajat yhdessä. Tämän takia pikavoittoja ei kannata 

odottaa. Pitää varautua siihen, että päätöksenteko ja kaupat tulevat pitkällä aikajänteellä.  

Näihin projekteihin mukaan pääseminen vaatii oman rahoituksen lisäksi myös suosituksia, 

yhteistyöverkostoja, ulkopuolista rahoitusta sekä tukea Edellä mainittujen seikkojen vuoksi 

pidemmän aikavälin investointeihin kannattaa varautua rahallisesti ja edetä varovasti. (OKM 

2020, 10.) 

Markkina-alueen tunteminen on tärkeää, jotta toiminta vientimaassa onnistuu ja osataan tarjota 

oikeanlaisia tuotteita ja ratkaisuja. Merkityksellistä on ottaa huomioon kulttuurit ja niiden 

eroavaisuudet. Kulttuuriin perehtyminen ja sen ymmärtäminen vaikuttaa liiketoimintaan. 
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Liiketoiminta ei ole täysin samanlaista jokaisessa maassa. Kumppanuuksien luomisessa pitää 

ymmärtää jokaisen olevan ainutlaatuinen ja erilainen. (Nummi 2002. 121–122) 

Jotta koulutusvienti menestyy, niin se edellyttää ostajan kannalta hyvää laatua sekä sen 

kestävyyttä. Jotta voimme varmistaa laadukkaan vientituotteen meidän on panostettava 

kokeneiden henkilöiden toimintaan operaatiossa. Voikin olla fiksumpaa rekrytoida normaaliin 

toimintaan uusia toimijoita ja samalla valjastaa jo olemassa olevat työntekijät tekemään 

koulutusvientiä. Samalla voidaan tarkastaa koko organisaation potentiaali koulutusviennin 

mahdollistamiseksi. (OKM 2021.)  

Koulutus ja koulutuksen rahoitus elää vahvassa muutoksessa. Uuden ammatillisen koulutuksen 

rahoitus koostuu perusrahoituksesta, suoriterahoituksesta sekä vaikuttavuusrahoituksesta.  

Toiminnan kehittämisen ja rahoituksen muuttumisen myötä on pitänyt ottaa mallia yksityiseltä 

puolelta. Samalla on pitänyt miettiä yksityisen käytäntöjen soveltaminen ja muokkaus julkiseen 

hallintoon sopiviksi. (Ghobadian, Gallear, Viney, & O’Regan, 2007.)  

Koulutusvienti on sensitiivinen aihe. Esimerkiksi Shatzin mielestä (2016) koulutusviennin 

kuuluisi olla ilmaista, koska suomalaisen perusopetuksen johtoajatuksena ovat yhdenvertaisuus 

ja tasa-arvo. Suomalaiset maksavat perusopetuksen verorahoilla. Parantainen (2014, 26–29) 

näkee, että epätodellisesti maksuton systeemimme ohjaa koulutusviejien ajatuksia harhaan. 

Ihmisillä on normaalisti sisäänrakennettu arviointimekanismi. Sen mukaan ajattelemme, että 

jos tuote on halpa, sen on oltava huono. Sama ajatus myös toimii toisinpäin eli kalliin tuotteen 

on oltava hyvä. Miten voimme siis perustella, että vaikka koulutuksemme on ilmaista, niin se 

on hyvää ja laadukasta. (Parantainen 2014, 26–29.) 

Koulutusviennin tiekartta 2020–2023 mukaan suomalainen koulutusvienti on kansainvälistä 

liiketoimintaa, koulutusjärjestelmän, koulutuksen ja osaamisen suhteen. Koulutusvientiä 

määritellään usein kaupallisuuden, palveluiden ja liiketoiminnan kautta. (Lehikoinen & Innola, 

2014. Lindberg; 2011; Naidoo, 2006; OKM 2020.) Schatzin mukaan hyvien käytäntöjen 

jakamisen lähtökohtaa tukee laaja määritelmä koulutusviennistä. Hänen mukaansa 

koulutusvientiä voi olla minkä tahansa koulutuksen jakaminen. (Schatz, 2016.) Sirènin ja 
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Vuorisen (2012) mukaan suomalaisen koulutusosaamisen vienti voi sisältää useita eri muotoja 

(Sirèn &Vuorinen, 2012). 

2.4 Koulutusvienti suomalaisena liiketoimintana 

Suomalaisen koulutusviennin sisällys on vaihtuvaa ja monenkirjavaa. Se sisältää muun muassa 

opetuspaketteja, kasvatusturismia, koulutuspolitiikkaa, opetusteknologiaa sekä vaihtoa 

opettajien välillä. Vientitoiminnot rakentuvat hajanaisiin toimijoihin, toiset ovat 

instituutioperustaisia ja toiset instituutioiden välisiä. (Peltonen, T.  2020.) Koulutusvienti on 

erittäin laaja kenttä erilaisia palveluja ja tuotteita. Tämän takia sitä on haastava tilastoida.  

(OKM 2021.)  

Toimijoiden ammatillisen suuntautumisen takia koulutusvientiä kohdellaan pääsääntöisesti 

palvelun vientinä. Schatz mukaan, suomalainen koulutusvienti koostuu koulutustarvikkeiden ja 

välineiden kuten koulujen piha-alueet, leikkialueet, oppikirjat, koulutusohjelmat, 

koulutuksellisen tiedon, sekä palveluiden ja tutkintojen viennin liiketoiminnan muodossa, 

jolloin palvelun tai tuotteen kustantajan kotipaikka on ulkomailla (Schatz, 2016).  

Suomen koulutusvienti on hyvin erityislaatuinen, jos verrataan muihin maihin. Erityislaatuisen 

aseman takia Suomi ei voi kopioida muiden maiden tapaa tehdä koulutusvientiä. Schatzin 

(2016) mukaan Suomella ei ole juurikaan aiempaa historiaa koulutusviennistä. Hyvät PISA-

tulokset ovat tehneet sen, että Suomen koulutusvienti perustuu perusopetukseen, kun taas 

muissa maissa koulutusvienti pohjautuu enemmän ylempiin kouluasteisiin. (Schatz, 2016, 17.) 

2.4.1 Tuote 

Opetusalan ammattilaisille houkuttelevia aiheita on suomalainen opetussuunnitelma, koulun 

johtaminen, ilmiöpohjainen oppiminen, STEAM-aineet, sosiaaliset ja ryhmä-työtaidot, 

oppilaskeskeinen opetus sekä varhaiskasvatus. Steam tulee englannin kielen sanoista scinece 

(tiede), technology (teknologia), engineering (tekniikka), art (taide, taito) ja mathematics 

(matemaattisen taidot) eli monitieteinen lähestymistapa tutkimukseen ja innovointiin, ja sitä 
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toteutetaan kouluopetuksessa ilmiöoppimisena. Nuorten kohdalla Suomi houkuttelee 

kaikenikäisiä ryhmiä peruskoulusta lukioon ja yliopistotasolle asti. Leirikoulut, opintomatkat 

ja ystävyyskouluvierailut usein yhdistävät opetussisältöä vapaa-ajanmatkoihin. Kiinnostus 

yhdessä oppimiseen suomalaisessa koulussa paikallisten oppilaiden kanssa on kasvanut 

nopeasti. (Antila & Mantua-Kommonen, 2020.) 

Valmiiden tuotteiden ja ideoiden viemisen lisäksi koulutusviennissä voi olla kyseessä palvelun 

tai tuotteen kehittämisestä yhdessä asiakkaan kanssa. Valmiiden tuotteiden ja pakettien sijaan 

toimintasuunnitelmana voisi olla lokalisointi eli paikallinen, jossa tuote suunnitellaan sekä 

viedään sen sijainnin tarpeiden mukaan. Samalla sovelletaan jo olemassa olevia sekä paikallista 

osaamista tukevia ratkaisuja. (Hokkanen & Haukkamaa, 2020.) 

2.4.2 Kumppanit 

Voidaksemme erottua jatkossa kansainvälisillä markkinoilla meidän tulee panostaa alueellisiin 

hankkeisiin. Sitä kautta voimme saada kilpailuetua, kehittämällä alueen toimijoiden kanssa 

yhteistä tuoteportfoliota alueen tarpeiden suunnassa.  Näin kukaan ei joudu markkinoimaan ja 

myymään yksin. (OKM 2020, 10.) 

Monet ulkoiset riskit ovat kasvaneet orastavan kasvun myötä. Useat viime aikoina perustetut 

uudet yritykset tasapainoilevat kestävän kannattavuuden, markkina-avausten ja tuote 

kehityksen välillä. Saadaksemme nämä yritykset kasvun polulle, tarvitaan julkisen ja yksityisen 

sektorin päämäärätietoista pidemmän aikajänteen kumppanuutta. (OKM 2020, 10.) 

2.4.3 Koulutusviennin historia 

Vuodesta 2009 lähtien koulutusviennissä on havaittu potentiaalia uutena vientialana. Vuonna 

2009 opetusministeri Henna Virkkunen pyrki yritysten, korkeakoulujen sekä valtiovallan 

välisen yhteistyön avulla aloittamaan toimintaa koulutusviennin edistämiseksi. (OKM 2009.)  
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Vuonna 2010 aikaansaatiin koulutusvientistrategia, jota tekemässä olivat eri ministeriöiden 

henkilöstö sekä koulutusalan ja yritysten asiantuntijat. Vuoden 2010 koulutusvientistrategian 

tehtävänä oli selvittää suomalaisten koulutusvientitoimijoiden vahvuudet sekä 

kehittämiskohteet. Tavoitteeksi tuli, että vuoteen 2015 mennessä Suomi olisi yksi maailman 

johtavista koulutuksen asiantuntijamaista sekä koulutusvienti muodostaisi merkittävän osuuden 

Suomen kokonaisviennistä. (OKM 2010, 3.) 

Suomi on aktivoitunut kansainvälisille koulutusmarkkinoille vasta viime vuosina. Vuonna 2010 

tehdyt linjaukset loivat pohjan suomalaiselle koulutusviennille ja koulutusviennin tiekartat ovat 

antaneet suuntaa tulevaisuudelle sekä kehitykselle. (OKM 2020, 6.) 

Suomen koulutusviennin kehittäminen nähtiin isona mahdollisuutena Sipilän hallituskaudella. 

Sipilän hallitus otti vuonna 2015 koulutusviennin kehittämisen yhdeksi kärkihankkeekseen. 

Tavoitteena oli lisätä koulutusviennin liikevaihtoa 350 miljoonaan euroon vuoteen 2018 

mennessä.  (OKM 2016, 2;15.) 

Koulutusvienti kehittyy jatkuvasti Suomessa. Se nähdään olevan uusi ja merkittävä kasvuala 

Suomessa. Suomen koulutusvienti oli vuonna 2014 liikevaihdoltaan noin 260 miljoonaa euroa. 

2014–2018 hallitusohjelma asetti tavoitteeksi kasvattaa koulutusviennin liikevaihto 350 

miljoonaan euroon vuoden 2018 loppuun mennessä. Koulutusvientiä harjoittavien yritysten 

liikevaihto oli vuoden 2019 loppuun mennessä jo yli 385 miljoona euroa. (OKM 2020, 5.) 

Suomen koulutusviennin rakenne eroaa muiden maiden viennistä. Suomessa koulutus tapahtuu 

pääasiassa suomeksi ja se on pääosin maksutonta. Kansainvälisesti tarkasteltuna valtaosa 

koulutusviennistä muodostuu korkeakouluopiskelijoille myytävistä tutkinnoista. 

Lakimuutoksen myötä suomalaisille korkeakouluille tuli mahdolliseksi periä lukuvuosimaksuja 

EU - ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta vuoden 2016 alusta lähtien ja elokuusta 2017 

alkaen nämä lukuvuosimaksut tulivat pakollisiksi korkeakouluille. (Hokkanen & Haukkamaa, 

2020. 7–9) 
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2.4.4 Temaattiset kärjet 2020–2023 

Marinin hallitusohjelman (19.12.2019) tavoitteena on Suomen painoarvon lisäämisen 

globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Marin hallituskaudella panostetaan yleisen ja yksityisen 

sektorin innovaatiokumppanuusmallien hyödyttämiseen ja uusien ekosysteemien luomiseen. 

Hallitusohjelmassa on nostettu kehityspolitiikka merkittäväksi osaksi Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa. Lähtökohtana on Agenda 2030 päämäärien edistäminen. Tavoitteena on 

varmistaa, kaikille avoin, tasa-arvoinen koulutus sekä mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen.  

(OKM 2020, 8.)    

Suomen temaattiset kärjet koulutusviennille vuosina 2020–2023 on oppimisympäristöjen 

kehitys ja kaikki teknologia sekä digitaalisuus opetuksen tuotteeksi. Kulunut vuosi on opettanut 

meille, että mitä vain voi tapahtua yllättäen. Tämä pandemia on pakottanut koulutuksen ja 

opetusympäristöt muutokseen. Muutoksen kautta tapahtuu aina kehitystä, joten joustavat sekä 

monipuoliset oppimisratkaisut ovat tällä hetkellä kysyttyä tavaraa. 

Koulutusviennin mahdollisuudet koostuvat toisiaan tukevista ja täydentävistä tuotteista ja 

palveluista koulutuksen eri aloilla. Koulutusviennin siivittämisessä on järkevää syventyä 

tulevina vuosina nimenomaan niiden palveluiden kehittämiseen, missä koetaan olevan 

laadukasta osaamista. Meillä on laadukkaita palveluita, joilla on kansainvälisillä markkinoilla 

kysyntää. (OKM 2020, 12.) 

Suomi erikoistuu kansainvälisessä työn jaossa jatkossa enemmän työtehtäviin ja toimintoihin. 

Näissä korostuu korkeatasoinen koulutus, luovuus ja osaaminen. Perinteiset suomalaiset 

yritykset vievät teollisuutta. Teollisuus- ja koulutusviennin osaajat voivat yhdessä kehittää ja 

rakentaa toimintaa yhteistyössä paikallisten kanssa. Tämä kaikki auttaa kehittämään 

kohdemaan hyvinvointia. (OKM 2020, 12.) 
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2.5 Team Finland 

Team Finland on opetus- ja kulttuuriministeriön perustama valtioneuvoston luotsaama 

verkosto. Sen tehtävänä on kerätä yhteen kaikki julkiset kansainvälistymispalvelut sekä tarjota 

kaikille yrityksille verkoston palvelut yhdestä paikasta. (Team Finland 2021.) Team Finlandin 

tehtävänä on tarjota yrityksille verkostoja ja opastusta rahoitukseen. Team Finland edistää koko 

Suomen vientiä, eikä pelkästään koulutusvientiä.  

Team Finlandin yhteyteen on rakennettu koulutusviennin kasvuohjelma ”Education Finland”. 

Education Finlandin tavoitteena on tukea ja vauhdittaa suomalaisten koulutustuotteiden vientiä. 

Education Finlandin tehtävä on tehostaa suomalaisen koulutusjärjestelmän näkyvyyttä 

kohdemarkkinassa. Tämän lisäksi järjestää verkostoitumistilaisuuksia sekä yhteyksiä 

rahoittajiin ja tarjota koulutusviennintoimijoille koulutusta erilaisista liiketoiminnan 

edistämismahdollisuuksista. Yhtenä tavoitteena on saada suomalaista koulutusjärjestelmää 

näkyväksi maailmalla. Sekä samalla tarjota apua suomalaisille koulutusviennin toimijoille. 

(Education Finland, 14.1.2020.)  

2.6 Mitä on koulutusvientimatkailu? 

 

Team Finlandin yhteydessä toimii joukko muita toimijoita. Yksi näistä on ”Visit Finland”. Visit 

Finlandin toiminnan päämääränä on edistää ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun 

imagoa. (Visit Finland 2018.) Normaalista kansainvälisestä liikkuvuudesta koulutusmatkailun 

erottaa se, että koulutusmatkailussa yhdistyy julkinen sekä yksityinen sektori. Jotta tämä 

onnistuu, tarvitaan alueellista koulutus- ja matkailutoimijoiden välistä yhteistyötä. (Lind 2018, 

5.)  

Ero vapaa-ajanmatkailun ja koulutusmatkailun välille vedetään siinä, että koulutusmatkailu 

järjestetään yhteistyössä matkailualan yrityksen, tai julkisen tahon, eli oppilaitoksen tai muun 

koulutusta tarjoavan tahon välillä (Visit Finland 2018). Koulutusmatkailutuote on usein 

moniammatillisen yhteistyö tulos. Suomessa koulutusmatkailusta ei ole tällä hetkellä virallisia 
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tilastoja. Näin ollen todellista tietoa eri alueiden koulutusmatkailutarjonnasta tai tunnusluvuista 

ei ole. Kirjallisuutta koulutusmatkailusta yleisesti on saatavilla hyvin vähän ja suomen kielellä 

ei juurikaan. (Makkonen, 2015.)  

Koska koulutusmatkailu on eri asia kuin koulutusvienti, voidaan koulutusmatkailu nähdä 

koulutusviennin lopputulemana, tai vaihtoehtoisesti sen synnyttämänä tekijänä. Visit Finlandin 

(2018) koulutusmatkailua koskevassa oppaassa onnistunut koulutusmatkailu ja -vienti tuo 

julkiselle sektorille, yhteiskunnalle ja matkailunalan yrityksille positiivisia seurauksia. 

Koulutusvienti ja -matkailu parhaimmillaan lisää tunnettavuutta kansainvälisesti, vahvistaa 

kansainvälisiä verkostoja, kasvattaa Suomen brändiarvoa ulkomailla, tukee taloudellista 

hyvinvointia matkailuelinkeinon vahvistuessa sekä mahdollisesti luo uusia ammattialoja. 

Taloudellista hyötyä voi mahdollisesti tulla koulutusalan oppilaitoksille sekä yrityksille. Mitä 

pidempi viipymä sitä vahvemmin matkailijat tutustuvat Suomen kulttuuriin, joka mahdollisesti 

avaa ovia koulutusviennille. (Visit Finland 2018, 54–63.) Koulutusmatkailu voidaan jakaa 

karkeasti kahteen kategoriaan. Ensimmäinen on opintomatkat opetusalan ammattilaisille, 

koulujen hallinnolle ja valtion virkamiehille sekä toisena opintomatkat ja leirikoulut 

koululaisille. 

Education Finlandin asiantuntijoiden mukaan normaalit matkailijat tahtoisivat perehtyä 

suomalaiseen kouluun ja oppia käsittämään sen toimintamallia. Osittain tähän tarpeeseen 

Education Finland, Visit Finland sekä osa suomalaisista matkailua ja opetusta toteuttavista 

yrityksistä löysivät kirjassaan “Mitä on koulutusmatkailu?” uuden matkailijaryhmän 

”koulutusmatkailijat”. Koulutusmatkailijat ovat ryhmä, jotka matkustavat Suomeen siitä syystä, 

että he haluavat tutustua ja perehtyä suomalaiseen koulutusjärjestelmään sekä laajentaa 

verkostojaan. Koulutusmatkailussa merkityksellistä on kohdemaan koulutusjärjestelmään 

perehtyminen, sekä siitä oppiminen. Koulutusmatkailijat ovat usein koulutusalan ammattilaisia, 

virkamiehiä, koulutusyritysten edustajia, rehtoreita, opettajia sekä oppilaita. (Lind 2018, 5.) 

Suunniteltaessa ja tuotteistettaessa koulutusmatkailua voidaan hyödyntää eri näkökulmia. 

”Koulutus ensin/matkailu ensin-malli” hahmottaa aktiviteettien ja tuotekokonaisuuden 

pääpainoa joko matkailun tai koulutuksen suuntaan Richien (2003) mukaan. Hän mukaan 



 

15 

 

koulutusmatkailu on matkailua, jossa koulutus sekä oppiminen on matkan ensisijainen tai 

toissijainen motiivi. Richie (2003) nostaa koulutuksen eri ulottuvuudet matkailun motiiveiksi 

ja toisaalta matkailun ulottuvuudet koulutuksen motiiveiksi. Koulutusmatkailua suunniteltaessa 

kannattaa hyödyntää tätä näkökulmaa. Kun pohditaan asiakaskohderyhmän valintaa 

näkökulmaksi, nostetaan joko ”matkailu ensin” tai ”koulutus ensin”. (Richien, 2003.) 

McGladdery ja Lubbe (2017) tutkimuksen mukaan koulutusmatkailu on yksi oppimismetodi, 

jossa kokemusperäinen oppiminen koulutusmatkailussa ja sen toivottu lopputulos- globaali 

oppiminen – ovat keskiössä.  Globaalilla oppimisella he tarkoittavat tilannetta, jossa oppijan 

laajentaa tietoisuutta ihmisistä ja ympäristöstä yli valtio rajojen.   Globaali oppiminen tarkoittaa 

tilannetta, jossa opitaan toisesta kulttuurista, ympäristöstä ja tavoista. (McGladdery & Lubbe 

2017, 294.) 
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3 PEDAGOGINEN KEHITTÄMISTYÖ TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

Tutkimuksellinen kehittämistyö saa alkunsa erilaisista lähtökohdista, kuten organisaation 

kehittämistarpeesta tai halusta uudistua ja kehittyä. Tutkimuksellisen kehittämistyön 

tarkoituksena on ratkaista käytännön ongelmia, tuottaa uusia ideoita sekä käytäntöjä, tuotteita 

tai palveluita. Kehittämistyössä ei kuvailla ja selitetä asioita, vaan etsitään jatkuvasti uusia 

parempia vaihtoehtoja sekä viedään asioita käytännössä eteenpäin. Tieteellisen tutkimuksen ja 

tutkimuksellisen kehittämistyön suurin ero on toiminnan päämäärissä: Tieteellisessä 

tutkimuksessa halutaan kehittää ilmiöstä uutta teoriaa. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä 

kehitetään käytäntöön uusia ja/tai parempia käytännön ratkaisuja. (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti. 2014.) 

Tutkimuskirjallisuudessa hieman kritisoidaan kehittämistutkimuksen luotettavuutta. Dataa 

kertyy paljon. Tutkijalle tämä tarkoittaa haasteita analysointiin, objektiivisuuteen sekä 

puolueettomuuteen. Haasteena kehittämistutkimuksessa on laajojen ja pitkien tutkimusten 

koordinointi, teoriapohjan vahvistaminen ja tutkimusmenetelmien standardisointi. (Pernaa 

2013, 18.)  

Kehittämistutkimuksella tavoitellaan vastausta kolmeen kysymykseen, miten kehittämisessä 

edetään, millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia kehittämisellä on sekä millaiseen tuotokseen 

kehittäminen johtaa toteaa Edelsonin (2002; 2006) Näiden kysymysten kautta 

kehittämistutkimuksena toteutuvat kehittämispäätökset jaetaan kolmeen kategoriaan:  

1) Kehittämisprosessikategorian kehittämispäätöksissä määritetään henkilöt ja prosessit, joita 

vaaditaan tutkimuksen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen, tutkimusprosessin 

kehittämiseen, tulosten testaamiseen, arviointiin ja jatkokehittämiseen.  

2) Ongelma-analyysikategorian kautta tutkitaan kehittämistutkimuksen haasteet ja puutteet 

sekä määritellään päämäärät. Ongelma-analyysi voi olla tietopuolinen tai kokemusperäinen 

sekä koostua tarveanalyysistä, kokeilemisesta ja arvioinnista.  
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3) Kehittämiskategoria on kehittämien selvittää ongelma-analyysissä näkyviin nousseisiin 

haasteisiin ja kehittämisprosessin mahdollisuuksiin.  

Kehittämistuotos kehittyy tutkimusprosessin edistyessä ja kehittämiseen liittyvien tietojen 

syventyessä. (Edelson, 2002; 2006.) Raportoimme kehittämistutkimuksemme yhdistäen 

perinteistä sekä narratiivista mallia. Narratiivinen malli tässä työssä tarkoittaa tutkimustulosten 

siteeraamista sekä niihin liittyvää teoriaa.  

Julkisen hallinnon kerrotaan olevan jatkuvassa muutoksen kehässä (Virtanen & Stenvall 2014, 

16). Kehittämistutkimus on syklistä kehittämistä. Virtanen ja Stenvallin (2014) mukaan 

julkisella sektorilla: ”Hallinnon ongelmiin keksitään ratkaisuja, jotka ajan saatossa paljastuvat 

ongelmiksi, joihin jälleen etsitään uusia ratkaisuja, jotka taas johtavat seuraaviin pulmiin.  

Näin ollen valmista ei tule koskaan: toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti ja ennalta 

arvaamattomiin uusiin tilanteisiin päädytään etsimään ratkaisuja kiireellä. Tämä johtaa uusiin 

julkisen hallinnon johtamisen kysymyksiin ja julkisella puolella työtä tekevien uusiin 

työtapoihin.” Tämä kuvailu istuu loistavasti siihen toimintaympäristöön, johon teemme 

kehittämistutkimustamme. Koska tutkimuksen kohteena on rajattu tapaus ja 

asiantuntijakyselyyn sekä - haastatteluihin valittiin avainhenkilöt. Näin ollen ei ole oleellista 

miettiä aineiston kyllääntymistä tai kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneiden määrää. 

(Virtanen & Stenvall 2014, 13.) 

Työelämälähtöisen kehittämistutkimuksen tavoitteena on yhdistää tutkimus ja kehittäminen 

työelämän tarpeisiin. Tuotettu tieto ja tulokset hyödynnetään työelämän kehittämistoiminnassa 

uudistamalla tuotteita, palveluita ja prosesseja. Kehittäminen lähtee työelämässä tunnistettuihin 

tarpeisiin tai asiakkaalta esiin nousseisiin tarpeisiin. Kehittämistutkimuksessa ja 

palvelumuotoilussa korostuu yhteisöllinen tavoitteenasettelu sekä tiedonmuodostus. 

Reflektiivisen ajattelun ja toiminnan kautta päästään aiheen ymmärtämiseen ja kehittämiseen 

uudistuen. Reflektio etenee prosessina havainnoista dialogiin ja uudelleen kysymysten 

selvittelyyn. 



 

18 

 

4 TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisen koulutusviennin tekijöitä Varalan 

Urheiluopiston koulutustoiminnan kansainvälisen suunnittelun tarpeisiin. Tutkimuksen 

tavoitteena on asiantuntijoiden näkemysten ja pedagogisen kehittämismenetelmän avulla tukea 

päätavoitetta. Tämän tutkimuksen erityisenä käytännön tavoitteena on tuottaa Varalalle 

askelmerkkejä kansainvälisen toiminnan suunnitteluun kehittämismenetelmän keinoin.  

Tutkimusongelmat tässä tutkimuksessa ovat seuraavat: 

1. Mitä koulutusvienti käsiteenä tarkoittaa ja miten se ymmärretään? 

2. Millaiset tekijät määrittävät onnistunutta koulutusvientiä? 

3. Millaisia haasteita asiantuntijat kokevat? 
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5 MENETELMÄ  

Tutkimus on pedagoginen kehittämistyö laadullisin menetelmin. Tavoitteena luoda ”yleistä 

mallia” koulutusvientiin, sellaisessa kokeilukulttuurissa toimivassa organisaatioissa, mitä 

Varalan Urheiluopisto ilmentää. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä mitä asioita 

pitää huomioida, kun suunnittelee, tai alkaa suunnitella koulutusvientiä. 

Laadullisen tutkimuksen tutkija soveltaa menetelmää, menettelemän valintaa sen käyttöä 

tutkimuksen aikana perustuen tutkimuskohteeseen sekä tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuskohdetta voidaan lähestyä usealla eri tavalla sillä ei ole vain yhtä oikeaa menetelmään 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Se millaisilla metodisille painotuksilla tutkimusta tehdään jää 

tutkijan vastuulle. (Eskola & Suoranta 1998, 71–73.)    

Tutkimusta lähdettiin rakentamaan useiden keskustelujen ja etukäteissuunnittelun myötä 

keväällä 2020. Tutkimuksen kenttävaiheen alkuperäisenä ideana oli kehittämistutkimus 

ryhmähaastatteluineen, mutta tämä osoittautui tässä maailmantilanteessa (pandemia covid-19) 

sekä ajankäytöllisesti liian suureksi haasteeksi tutkittavan ilmiön rajaamiselle, erilaisten 

toteutusmuotojen takia. Tässä tutkimuksessa toteutimme yksilöhaastattelut 

ryhmähaastatteluiden tilalla. 

Alustavan tiedonkeräämisen myötä kesällä 2020 kävi selväksi, että koulutusvientiä tehdään 

hyvin erilaisissa konteksteissa.  Voidaan sanoa, että koulutusvientiä tehdään fyysisissä 

rakennuksissa, ja sähköisistä alustoista varsinaiseen opetukseen. Tämän vuoksi tutkimus 

rajatiin koskemaan ammatillisen 2. asteen koulutusvientiä.  

Kehittämistyön rajausta perustellaan 2. asteen ammatilliseen koulutukseen seuraavasti: mitä 

koulutusviennillä tarkoitetaan, mitä ja miten koulutusvienti ymmärretään sekä millaisia 

haasteita kohdataan ammatillisen 2. asteen viennissä. 
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Tutkimus toteutettiin kaksi osaisena tapaustutkimuksena. Aineiston keruussa hyödynnettiin 

kyselyä (N=8), tarkentavaa teemahaastattelua (N=7) sekä tutkijoiden omia havaintoja ja 

muistiinpanoja osana tutkimusta. Rooleja kyselyyn vastanneilla oli erilaisia. Mukana oli muun 

muuassa koulutusvientiyhtiön toimitusjohtaja, kv-asiantuntija/johtaja, koulutuspäällikkö, 

asiantuntija/kehittäjä, koordinaattori/opettaja, kv-suunnittelija, kv-kouluttaja, koulutuksen 

kehittäjä, kansainvälinen yhteistyö sekä koulutusvientijohtaja. Vastaajilla oli kokemusta 

koulutusviennistä kahdesta kymmeneen vuoteen. Viisi heistä oli vuoden 2020 aikana ollut 

mukana koulutusviennissä ja kolmella taas ei ollut kokemusta 2020 vuoden aikana tehdystä 

koulutusviennistä. Kyselyn ja haastatteluiden vastaukset yhdistetään koska näin turvataan 

kyselyyn ja haastatteluun osallistuneiden avainhenkilöiden anonymiteetti. Kyselyn avoimien 

kysymysten ja haastattelun vastausten perusteella on mahdollista tunnistaa vastaajan 

identiteetti. 

Aineisto kerättiin avoimia kysymyksiä sisältämän kyselylomakkeen avulla.  Kysely toteutettiin 

Liitteen (liite 1) kysymyspatteria ja Google Forms- palvelua hyödyntäen. Ajankäytöllisesti 

tämä ratkaisu oli loistava, sillä sähköiset vastaukset olivat muunnettavissa valmiiksi 

tekstitiedostoiksi.  

Haastatteluaineistot tallennettiin matkapuhelimelle ja tietokoneelle. Ensimmäinen vaihe oli 

aineiston litterointi. Nauhoitettu aineisto puhtaaksikirjoitetaan ja se tehdään ennen haastattelun 

analysointia. Nauhoitteet kuuntelin useaan kertaan. Tutkija luki tutkimusaineiston, selvittäen 

sisältyykö siihen virheitä ja puuttuuko tietoja. Toisessa vaiheessa olisi voinut kuitenkin olla 

yhteydessä tutkittaviin muutamien tietojen täsmentämiseksi. Viimeisessä vaiheessa järjesteltiin 

aineisto tiivistämällä. (Hirsjärvi ym. 2009, 222; Kananen 2014, 103.) 

Analyysimenetelmässä hyödynnettiin sisällönanalyyttistä tutkimusotetta, erityisesti 

teemoittelun keinoin. Kyselyn vastauksista ja haastatteluista poimittiin kysymysten 

näkökulmasta selkeitä vastauksia, jotka luokiteltiin omiin ryhmiinsä aineistolähtöisesti. Tämän 

mahdollisti kyselyn avointen kysymysten asettelu. Ensin eroteltiin vastaajan henkilökohtaiset 

mietinnät ja pelkistettiin vastaukset kysymyskohtaisesti purkamalla ne kirjalliseen muotoon. 

Vastausten osaset ryhmiteltiin (= teemoiteltiin) suuremmiksi kokonaisuuksiksi, miten läheisesti 
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ne vastasivat toisiaan.  Tämä tarkoittaa sisällönanalyysissa pelkistysten alaluokittelua. (Eskola 

& Suoranta 1998, 151–153.) Kyselyjen ja haastattelujen tulokset lopuksi yhdistettiin ja esitettiin 

yläluokkina. Näin varmistettiin tutkimuksen vastanneiden henkilöiden anonymiteetin, sillä 

koulutusviennin asiantuntijoiden määrä on suhteellisen pieni.  

Kysely (liite 1) suunnattiin ”ammatillinenkoulutusvienti.fi”- sivuston kautta löydettyihin 

ammatillisen 2. asteen oppilaitoksiin. Valituilla ammatillisen 2. asteen oppilaitoksilla on 

kokemusta koulutusviennistä. Kysely lähetettiin kesäkuun 2020 toisella viikolla sähköisesti 

30:lle ammatillisen 2. asteen koulutuksen asiantuntijalle, joiden tiedettiin osallistuvan/ liittyvän 

tavalla tai toisella koulutusvientiin. Asiantuntijoille annettiin viikko aikaa vastata kyselyyn. 

Yllätyimme positiivisesti siitä, että vastaukset olivat tiiviitä ja kattavia, vaikka lopullinen N=8. 

Avointen kysymysten kohdalla vastaukset voi jäädä ylimalkaisiksi tai epätarkoiksi tai niihin 

jätetään vastaamatta. Kysymysten muotoilu luo perustan kyselytutkimuksen onnistumiselle. Ei 

voi pitää itsestään selvyytenä, että vastaaja tulkitsee kysymykset samalla tavalla kuin niiden 

laatija. Siksi tutkimuskysymysten tulisi olla mahdollisimman yksiselitteisiä. (Valli 2007, 

102:124.) Tutkimusta varten haastateltiin lisäksi seitsemää koulutusviennin asiantuntijaa, jotka 

ovat aktiivisesti eritavoin tekemisissä toisen asteen koulutusviennin kanssa.  

Haastattelut suoritettiin Microsoft Teamsin välityksellä jokainen omasta paikastaan. 

Haastattelutilanteeseen oli varattu kuusikymmentä minuuttia ja kaikilla haastateltavilla oli 

kamerat päällä. Tämä verkon välityksellä tehty haastattelu vaati tarkan etukäteissuunnittelun 

sekä valmistautumisen, jotta haastattelusta saatu tieto on mahdollisimman selkeää, tarkasti 

kuvaavaa ja perusteltavissa.      

Litteroitua tekstiä kertyi sekä kysely- että haastatteluaineistosta. Kyselyaineiston tekstitiedostot 

muodostuivat menetelmäluvussa aiemmin mainittuun tapaan valmiina internet analytiikan 

avulla, kun taas haastatteluaineistot litteroitiin käsin. Haastattelut litteroitiin pääasiassa 

referoivan litteroinnin keinoin jo haastatteluiden keruun aikana. Litteroitua tekstiä kertyi sekä 

kysely- että haastatteluaineisto yhteenlaskettuna runsaasti yli 100 sivua. Arvioimme sanatarkan 

tekstin mahdollisesti tuottaneen yhteismitallisesti runsaat 60 sivua rivivälillä 1,5, fonttina 

Times New Roman.  
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5.1 Kehittämistuotos Varalan Urheiluopiston kehittämisen kannalta 

Tämän tutkimuksen toinen päämetodi kehittämistyö näkyy tulososiossa pohdintoina ja 

suosituksina Varalan Urheiluopiston kansainvälisen koulutuksen kehittämisen teemoina, jotka 

perustuvat laadullisella menetelmällä hankittuun tematiikkaan.  

5.2 Esiymmärrys 

Varalassa oli tehty koulutusvientiin liittyvää asiakaskuuntelua 2019. Tämän edeltävän aineiston 

pohjalta löytyi esiymmärrys niistä teemoista, jotka valittiin pro gradu -tutkielmaan liittyvään 

puolistrukturoituun kyselyyn sekä teemahaastatteluun.  Tutkijat olivat tutustuneet 

koulutusvientiä koskevaan teoreettiseen taustaan, aikaisempiin tutkimuksiin, selontekoihin, 

selvityksiin ja tiekarttoihin, joiden pohjalta rakennettiin tarkempi kyselyn ja teemahaastattelun 

runko.   

Esiymmärryksestä koulutusvientiä kohtaan sekä aikaisemmasta koulutusvientiin liittyvästä 

tutkimustiedosta johdettiin teemat kyselyyn sekä haastatteluun. Tämän pro gradun kirjoittajilla 

on perehtyneisyyttä tutkimushaastattelujen toteuttamisesta. Haastattelu 

aineistonkeruumenetelmänä antaa tutkimuksen kohteen olla tutkimuksen aktiivinen osallistuja, 

jonka luomia merkityksiä pidetään arvokkaana. 
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6 TULOKSET 

Tulokset osiossa kursivoidulla tekstillä on haastatteluiden ja kyselyiden tuloksista nostettuja 

sitaatteja.   Nämä ovat suoria lainauksia kehittämistutkimukseemme osallistuneiden 

asiantuntijoiden vastauksista. Tuloksia tarkastellaan tässä luvussa sitaatti – pohdinta -vertailu 

teoriaan.  

6.1 Koulutusvienti 

“laajaa kokonaisuutta: koulutusmatkailu, konsultoivat palvelut sekä oppimisen 

teknologiaan liittyvät ratkaisut, suomalaisen koulutusosaamisen, erilaisten 

kehittämispalveluiden, oppimisympäristöratkaisujen sekä tutkimustulosten 

tuotteistamisena ja kaupallistamisena. Koulutusviennin käsitteeseen voisi sisällyttää 

myös rakennettu ja virtuaalinen oppimisympäristö.” 

Koulutusvienti on mahdollisuus kehittää toimintaa ja avata uusia yritysyhteistyön muotoja. 

Koulutusvienti nähdään uutena mahdollisuutena kehittää toimintaa ja etsiä uusia, toisiaan 

täydentäviä yritysyhteistyön mahdollisuuksia. Koulutusviennin koetaan tuovan lisäarvoa kielen 

sekä kulttuurin oppimisen kautta oppilaitokselle, opettajalle ja opiskelijalle. Erityisesti 

opetushenkilöstölle koulutusvienti tarjoaa mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia kehittää itseä 

ja koulutusta kotimaassa.  (OKM 2016, 20.) Koulutusviennin uskotaan lisäävän opettajien 

kansainvälistymismahdollisuuksia, avaavan uusia urapolkuja, edistävän uralla etenemistä sekä 

mahdollisuuksia lisätuloihin. Yksi vastaajista koki erittäin tärkeäksi kestävän kehityksen 

integroinnin opetukseen ja osaamisen jakamisen ympäri maailman koulutusviennin yhteydessä. 

Toisen asteen ammatillisissa perustutkinnoissa yhteiset tutkinnon osat sisältävät kestävän 

kehityksen osaamista (opintopolku.fi). 

”Suomen kotimarkkina – Suomen sijainti on keskeinen. Eurooppa + aasia” 

Varalan Urheiluopisto on UNESCO-oppilaitos.  UNESCO-koulujen tehtävänä on edistää 

kestävää tulevaisuutta, kulttuurien välistä vuorovaikutusta, laadukasta koulutusta sekä rauhaa. 
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Keskeisinä tavoitteina kouluverkoston toiminnassa näkyy ilmastonmuutoksen hillitseminen, 

maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvaminen, kulttuuri- ja 

maailmanperintökohteiden sekä ympäristökohteiden suojeleminen. (OKM 2021.)  

 

6.2 Liiketoiminta 

”Koulutusvienti on businesta eli ihan oikeaa liiketoimintaa” 

Onnistuneen koulutusviennin määritelmässä todetaan, että sen pitää ensinnäkin olla 

kannattavaa liiketoimintaa sekä molempien osapuolien tulee olla tyytyväisiä lopputulokseen. 

Koulutusviennin tulisi aina olla liiketoimintaa oppilaitokselle tai yritykselle. Haasteita tuo se, 

että toiminnan aloittaminen edellyttää rahoitusta (OKM 2016, 20.) 80 % vastaajista piti 

tärkeänä, että liiketoiminta on kannattavaa. Yksi vastaus kuitenkin erottui joukosta: “sitä, että 

onnistumme myymään ja räätälöimään suomalaista osaamista maailmalle. Esimerkiksi 

kehitysmaissa kasvaisi oma osaaminen ja siten esim. pakolaisvirrat Eurooppaan pienenisivät. 

Onnistunut koulutusjärjestelmä on osa demokraattisen yhteiskunnan perustaa”  

Kun oppilaitos alkaa tekemään koulutusvientiä, on hyvä erottaa oppilaitoksen liiketoiminta ja 

perustoiminta. Koulutusvienti on liiketoimintaa ja siinä pitää huomioida tarvittavat resurssit. 

Liiketoiminnan lisäksi se on opettajan sekä koko organisaation kehittämistä ja kansainvälisten 

suhteiden luomista. (Eksymä, P, Hokkanen, L. Ilvesvirta, S., Jurkko, Kati., Kananen, M., 

Luukkonen, M., Niemi, E., Paloniemi, M., Ruohomäki, E., Suutari, Sinikka & Viherkari, A. 

2020.)  

“toimintaa, jossa ulkomainen osapuoli maksaa meidän toteuttamastamme 

koulutuksesta, koulutus voi tapahtua joko Suomessa tai kohdemaassa tai verkon 

välityksellä. Koulutusvienti on ns. kovan rahan toimintaa, jossa ei käytetä esim. 

valtionosuusrahoitusta."  
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Koulutusvientitoiminnan kehittyminen vaatii kohdemaan markkinoiden tuntemusta sekä 

pitkällä aikajänteellä panostusta myynnin hallitsemiseen sekä koulutusvientituotteiden ja –

palveluiden kehittämiseen.  Koulutusviennin pitää tukea oppilaitoksen muita päämääriä kuten 

laadun kehittämistä (Lehikoinen & Innola, 2014.) 

Koulutus viennissä pitää tunnistaa kohde maan markkinat sekä markkina-alueen tyypillisimmät 

asiakkaat. Perusajatuksena on mitä köyhempi maa, sitä enemmän sieltä löytyy tarvetta 

koulutukselle sekä sen kehittämiselle. Tämä ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen myynnin 

helppouteen. Etukäteen selvitetään kohdealueen poliittinen tilanne, turvallisuus ja alueen 

vakaus. Kohdetta määrittäessä tehdään hyvä pohjatyö ja samalla arvioidaan suhteen pitkän 

aikajänteen vaikutukset.  

Varala on kiinnostanut muutamia Afrikan kehittyviä maita. Uskomme että pelkästään 

hyvinvoinnin ja terveyden ymmärryksen lisääminen ja erityisesti kohdemaan naisten 

ymmärryksen lisääminen terveydestä ja hyvinvoinnista vähetää esimerkiksi lapsikuolleisuutta. 

Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnonosa liikuntaneuvonta olisi loistava tuote 

lisäämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 

“Koulutusviennin yhtiöille on tarjolla niukasti tutkimus ja kehitys rahoitusta. 

Lainsäädäntö laahaa jäljessä ja Suomessa ei aina ymmärretä, että kyse on 

kansainvälisestä palvelukaupasta.” 

Suomesta ja suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta ei ole tarpeeksi vaikuttavaa referenssiä 

ja tietoa maailmalla. PISA-tulokset kiinnostavat perusopetuksen parissa toimivia 

erityisasiantuntijoita, mutta ne ei kerro mitään 2. asteen ammatillisesta koulutuksesta ja sen 

laadusta. Ulkomailla suomalaisen koulutusviennin haasteeksi koetaan koulutuksen 

maksuttomuus. Maailmalla korkeakoulutuksesta on totuttu maksamaan. Korkea 

lukukausimaksu tarkoittaa laatua ja hyvätasoisuutta. Maailmalla laadukkuus ja maksuttomuus 

ei kulje käsikädessä. Herää kysymys rapauttaako ilmainen koulutus suomalaisen korkean 

koulutuksen maineen. (Siikanen 2014, 16.) Parantaisen (2014) mukaan myyjän tulee uskoa 

tuotteeseen, jos ei uskota ensimmäinen ratkaisu on laskea tuotteen hintaa. Hinnan laskeminen 
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tarkoittaa asiakkaalle tuotteen laaduttomuutta. Pitää arvostaa omaa tuotetta ja pyytää siitä 

kohtuullista hintaa. (Parantainen, 2014.)  

”Hinnoittelu on tärkeä osa” 

Tuotteen hinnoittelu on haastavaa aloitettaessa koulutusvientiä. Pitää huomioida kustannukset, 

joita syntyy. Hinnoittelua voi miettiä markkinaperusteisen hinnoittelun mukaan. Pitää 

huomioida kohteen hintataso sekä tutkia kilpailijoiden kohdealueen tarjonta. Uuden 

ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteisuus koostuu perusrahoituksesta, 

suoritusrahoituksesta sekä vaikuttavuusrahoituksesta. Tämä rahoitusmalli laittoi 2. asteen 

ammatilliset oppilaitokset miettimään uudelleen omaa rahoitustaan. (OKM 2021.) 

Kuten tutkimuksen vastauksista on luettavissa, hinnoittelun osaaminen on merkityksellistä. 

Mietitään, myydäänkö tuotteen määrää pienemmällä katteella vai muutamia tuotteita 

suuremmalla katteella. Näin tullaan suureen haasteeseen: kumpi on Varalan Urheiluopiston 

arvojen mukaista? Kehitetäänkö globaalisti koko maailmaa vai Varalaa? Vai molempia 

löytämällä molempia osapuolia hyödyntävä kompromissi. Varalan yli satakymmenvuotisen 

historian perusarvo on kehittäminen ja kaikki ratkaisut tukevat tätä.  

Varalan on hyvä lähteä mukaan usean toimijan konsortioon. Onko konsortio alueellinen tai 

ammatillinen, sitä kannattaa miettiä vahvasti. Alkuvaiheessa alueellinen konsortio usean eri 

toimijan kanssa on paras vaihtoehto. Optimi olisi, että konsortiossa olisi oppilaitoksia kaikilta 

suomalaisen koulutusjärjestelmän tasoilta. Näin täydentäisimme toistemme osaamista.  

”Eihän me olla oikeasti saatu mitään aikaiseksi koulutusviennin osalta. Sehän on 

suoraan sanottuna ihan pelleilyä. Hyvä esimerkki on se, ettei meillä ole edes mitään 

konkreettista tavoitetta: Montako opiskelijaa me haluamme Suomeen? Miten yksikään 

firma pyörisi ilman konkreettisia tavoitteita?”  

Varalan Urheiluopiston pitää olla rohkea ja miettiä konkreettiset tavoitteet, mitä ja miksi 

tehdään sekä miten toimitaan. Kun uusi normaali alkaa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

kysyntä kasvaa, nyt kun on ymmärretty fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
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merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle. Nähtäväksi jää, tarkoittaako tämä konkreettisia 

kauppojen lukumääriä, vai ulkomaalisten opiskelijoiden lisääntyvää määrää vai mahdollisten 

kontaktien määrän lisääntymistä.  

6.2.1 Tuotteet ja palvelut: 

Petra Sippola väitöstutkimuksessaan (2019) toteaa että liikunnanliiketoiminta on valtavassa 

muutoksessa. Tämä vaatii liikunta-alan yrityksiltä kykyä havainnoida toimintaympäristön 

nopeat muutokset. Hän jatkaa ennen palveluiden kloonaamista kansainvälisille markkinoille 

liikuntaliiketoiminta vaatii ammattimaista palveluiden tuotteistamista.  (Sippola, 2019. 196.) 

Koulutusviennissä tuotteistaminen tarkoittaa eri koulutus- ja opetuspalveluiden tuotteistamista 

ja kehittämistä myyntitarkoitukseen. Tuotteistamisessa selvitetään tuotteen kysyntä ja 

kohdemarkkina.  Koulutusala ei poikkea muista aloista eli siinäkin seurataan trendejä. Tuotteen 

elinkaari voi olla lyhyt tai pitkä. (Eksymä ym. 2020.)  

“kannattavien liiketoimintamallien rakentamista, suomalaisen koulutusosaamisen 

tuotteistamista ja adaptoimista asiakkaan tarpeisiin.” 

”Asiakkaan toiveet saattavat vaihdella kahden päivän verkkokurssista aina kokonaisen 

koulurakennuksen tekemiseen. Kaikkeen pitää siis varautua” 

Ensin Varalan Urheiluopiston miettii valmiiksi tuotteen tai muutamia tuotteista, joita voidaan 

skaalata. Näiden kohdemarkkinan pitää olla suuri ja helposti saavutettavissa, realisoitavissa. 

Opiston osaamisen ja taloudellisen panostuksen tulee löytyä omalta tontilta. Perustoiminnon 

tuotteistaminen pitää miettiä tarkkaan ja käyttää ammattilaisia tuotteistamisessa.  

”Ei ole tavoitteita, ei tiedetä mitä halutaan saada aikaiseksi” Tiekarttoja voidaan 

tehdä, mutta eihän ne mitenkään konkretisoidu”  



 

28 

 

ISAT-EXPORT-koulutusvientihankkeessa (2011–2014) painopisteenä oli vientituotteiden 

tuotteistaminen, koulutusvientiin liittyvät prosessit sekä koulutus. Tämän hankkeen pohjalta 

selvisi että koulutusvientiä suunnittelevalla oppilaitoksella pitää olla koulutusvientiohjelma 

tavoitteineen. Oppilaitoksen omaan koulutusvienti ohjelmaan on kirjattuna prosessikuvaus: 

koulutusvientituotteiden hinnoittelusta, riskien hallinnasta, kansallisista ja kansainvälisistä 

kumppanuuksista, sisäisistä raportointi käytännöistä sekä laadunhallinnasta. (Airola, 2014. 10–

13.) 

”Tehkää selkeä tuoteportfolio, jossa näkyy hinnat” 

”Kun mietitte tuotetta, jonka haluatte myydä maailmalle, niin miettikää samalla, miten 

sen saisi myytyä useampaan maahan ja useammalle ihmiselle tai organisaatiolle. Eli 

muistakaa suunnittelussa skaalautuvuus”. 

Tuotteen muokkaus sekä skaalautuvuus on merkittävää. Mitä enemmän tuotetta pystyy 

muokkaamaan niin sitä enemmän sille luodaan kysyntää. (Eksymä ym. 2020.) Jos 

koulutusviennin tukiprosessi ulkoistetaan, yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa. 

Franchising, jossa yrityksen toimintamallia vuokrataan ulkomaille sekä lisensointi ovat myös 

paljon käytettyjä yhteistyömuotoja. (Vahvaselkä 2009, 130.) Lisenssimyyntiin suositetaan 

normaalisti patentoituja tuotteita (Selin 2004, 27).  

Sippolan (2019) mukaan liikunta liiketoimintaympäristön muutokseen pitää ryhtyä 

suhtautumaan vakavasti, sillä innovoinnin merkitys sekä palveluliiketoiminnan lisääntyminen, 

laittaa pohtimaan immateriaalioikeuksien raja-alueille sijoittuvien aineettomien intressien 

suojaamista. Pitää suojautua kilpailijoilta tähän tarvitaan useampia suojamuotoja. Hyväksi 

havaitun idean, tuotteen sisällön jäljitteleminen ja siirtäminen kilpailevaan liiketoimintaan on 

liiketoimintariski. Tätä riskiä voidaan vähentää lisäämällä tavaramerkin suojaa 

liitännäisoikeuksilla. (Sippola, 2019. 199–200.) Yllä mainituista syistä johtuen kansainvälinen 

tuotesuojaus ja immateriaalioikeudet ovat huomioitava hyvin varhaisessa vaiheessa ennen kuin 

tuotetta markkinoidaan ja myydään.  
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”digitalisaatio tuo skaalautuvuutta, mutta ei konkretiaa. Mietittynä kylmäkursseja” 

Internetin kautta tapahtuva kauppa hyödyttää digitaalisesti siirrettäviä tuotteita. Verkkokaupat 

tuovat uusia vientitoimintoja, jolloin yrityksen fyysinen sijainti ei ole niin merkityksellinen 

kuin perinteisesti toimivassa vientikaupassa. (Vahvaselkä 2009, 74.) Digiaikana 

asiakaskokemus syntyy tuotteiden, palveluiden saavutettavuuden, kiinnostavuuden, 

maksamisen helppouden sekä sujuvasta ja turvallisesta ostamisesta. (von Zansen 2017, 19). 

Pandemian COVID-19 aikana erilaiset liikunnan verkkokurssit ovat lisääntyneet valtavasti. 

Tarjolla on kotimaisia ja ulkolaisia liikuttavia tuotteita. Liikunnan alalla on vähän erilaisia 

verkkokoulutuksia. Kun onnistumme siirtämään didaktisen ja pedagogisen osaamisen verkkoon 

siten, että se sitoo mahdollisimman vähän opettajia ja käyttäjäkokemus on loistava saadaan  

lisämyyntiä ja tuotteelle tulee etuja skaalautuvuudesta. Ratkaisuja voivat olla niin sanotut 

kylmät koulutukset tai kontaktillinen verkkokoulutus. 

”digitaalisuus on kokeiluja. Virtuaalivierailut ovat nykyaikaa ja niistäkin voi pyytää 

rahaa. Virtuaalivierailut voi tehdä ennen varsinaista vierailua. Opetustakin voidaan 

tehdä verkossa. Lääkäritkin tekevät etävastaanottoa”  

Pönkä (2018, 100.) toteaa opetussuunnitelmissa olevan yksi korostuva päämäärä ja tämä on 

opetuksen muutos koskemaan oppilaitoksen ulkopuolella tapahtumaa oppimista. Opettajan 

mielikuvitus ja tulevaisuudenkaavailu määrää opetuksen linjan toteuttamiseen. Etä- ja 

monimuotoinen opetus perustuu opetuksen avoimuuteen, jota voidaan toteuttaa 

verkkopohjaisesti, streamaten. Opetusta voidaan Sillä sitä voi tarvittaessa seurata suuretkin 

ihmisjoukot paikasta riippumatta. Opetuksen seuraaminen on mahdollista suurille 

ihmisjoukoille paikasta riippumatta. (Pönkä 2016, 100–104.) 

Digitaalisuus tuo lisämahdollisuuksia koulutusvientiin. Kaikkien vastaajien mielestä 

digitaalisuuden kautta koulutuksesta saadaan tasa-arvoisempi sekä saavutettavampi. Erilaiset 

hybridimallit on osa kysyntää.  Digitaalisuus mahdollistaa koulutuksien skaalautuvuuden   

koskemaan tutkinto ja tutkinnon osan vientiä. Keskusteltuamme virtuaalivierailuista 
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asiantuntijoiden kanssa, he kaikki totesivat, niiden olevan osa tulevaisuutta. Varalan 

Urheiluopiston kannattaa miettiä millaisia virtuaalivierailuja he mahdollistavat. 

Virtuaalivierailulla pitää olla jokin tavoite. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi, tutustua ja oppia 

lapsilähtöistä liikuntaa. 

”Suomalaisen koulutuspalveluiden kaupallistaminen ja tuotteistaminen kansainvälisille 

markkinoille” 

”Useissa maissa brittikoulutusmalli – 13-vuotiaana tehdään luokittelut fiksuihin ja 

tyhmiin. Jakohan ei suoraan kerrota mitään, vaan luokitus on enemmänkin rikkaat ja 

fiksut vs. köyhät ja tyhmät. Tämän takia 2. asteen koulutukselle kysyntää, koska 

kehittyvissä maissa on paljon koulupudokkaita”. 

Suuria ammatillisen 2. asteen vientimaita Euroopassa on Britannia, Tanska ja Saksa. 

Brittiläinen koulutusjärjestelmä on tunnettu maailmalla koska Britannialla on ollut paljon 

alusmaita. Brittiläinen kulttuuri ja koulutusjärjestelmä ovat luonnollisesti tutumpia kuin 

suomalainen. Suomalaisen koulutusjärjestelmän etu on sen muokkautuvuus, uudistuminen ja 

työelämälähtöisyys verrattuna esimerkiksi saksalaiseen ammatilliseen koulutukseen. Uskomme 

suomalaiselle koulutusjärjestelmälle on ostajia joka puolella maailmaa. Suomen ja 

suomalaisten koulutuksen järjestäjien pitää tuotteistaa koko koulutusjärjestelmä ja markkinoida 

se koko maailman käyttöön. Suomalaisen koulutusjärjestelmän etu on kolmiportainen tuki tuen 

tarpeisille henkilöille. Suomalainen ammatillinen toinen aste takaa jatko-opiskelu kelpoisuuden 

eli laajan yleissivistävän koulutuksen, joka mahdollistaa elinikäisen oppimisen eri 

kouluasteilla.  

”Suomea pitäisi myydä meidän vahvuuksillamme – koulutus, vapaaliikkuvuus, puhdas 

ilma, auktoriteetteihin voi luottaa (poliisi jne.), turvallinen, toimiva infra. Pidetään 

kiinni meidän luotettavuudestamme ja laadusta – ei lasketa standardeja eli ei myydä 

paskaa,” 

Tuotetta muokatessa pitää säilyttää tuotteen identiteetti, samalla miettien, miten se muokataan 

kohdealueelle. Koulutusviennissä eteen voi tulla yllättäviä asioita, jotka ovat meille itsestään 
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selviä, mutta kyseisessä kulttuurissa loukkaavia asioita.   (Eksymä ym. 2020.) Tulevaisuudessa 

pitää selvittää palvelumuotoilulla, miten ja millaiseksi tuote pitää muokata, jotta sen toimii 

kohdemarkkinassa. Suomalaista koulutusvientiä tukee meidän yhteiskuntamme vahvuudet, 

kuten; sanan vapaus, ympäristö, luonto, yhteiskunnan avoimuus ja turvallisuus. (OKM 2016, 

20.) Samalla pitää syventyä kohdemaan kulttuuriin, uskontoon, politiikkaan sekä 

hallinnonjärjestelmään unohtamatta bruttokansantuotetta. Myös vahvasti pitää miettiä 

millaiseen osaamisen puutteeseen Varala voi tarjota ratkaisua kohdemaassa.  

6.2.2 Myynti ja markkinointi 

”Kyllä meidän pitäisi pystyä koulutusta myymään kuin ihan mitä tahansa muutakin 

tuotetta – opettaja ei paras myyjä” 

Puhuttaessa koulutusviennistä puhutaan maksullisesta palvelutoiminnasta. Tämä tarkoittaa, että 

siihen pitää panostaa taloudellisesti. Koulutusvienti on pitkäjänteistä työtä ja kannattaa varautua 

siihen, että kestää vuosia ennen kuin saavutetaan break even eli saadaan kotiutettua investoidut 

resurssit takaisin. (Eksymä ym. 2020.  30–31.) 

”Kohdemarkkinoiden valinta sekä tuotteiden kysyntä” 

Varalan Urheiluopistolle on merkityksellistä löytää kohdemaan markkinan tuntevat luotettavat 

kumppanit, yritykset tai agentit. Heidän motiivinsa edistää Varalan Urheiluopiston 

tunnettavuutta ja tuotteiden myyntiä sillä se on yhteydessä heidän taloudelliseen tilanteeseensa. 

Tällaisessa mallissa taloudellinen riski on pieni ja onnistumisen mahdollisuus on. Kohdemaan 

tuntevan kumppanin kanssa kehitetään yhteistyössä ja suunnitellaan tuotteen kohderyhmä 

markkinat sekä markkinointi. Artikkelissa osaamisen vienti uutena yrittäjyyden muotona 

ammattikorkeakouluissa nousee esille yhteistyönmerkitys. Yhteistyön muodoiksi nimettiin 

opettaja- ja asiantuntija resurssin jakaminen, tuotekehitys, markkinointiin sekä sopimuksiin 

kohdentuva yhteistyö, yhteisen vientiyksikön perustaminen valittuun kohdemaahan sekä 

kokemusten ja ammatilliset keskustelut. (Aura, Heikkinen, Kannasto, Kitinoja, Muttonen & 

Nemilentsev, 2016.) 



 

32 

 

Koulutusvienti on Suomessa kohtuullisen nuori ala, tarjolla on erilaisia rahoituskeinoja. Näitä 

hyödyntämällä toimija hankkii itselleen toimintaa tukevaa rahoitusta ja täten prosessin 

taloudellinen riski mahdollisesti helpottuu. Tukea voi hakea toiminnan eri vaiheisiin, kuten 

suunnitteluun, aloittamisen tukemiseen tai valmiina olevaan prosessiin. YK ja kehityspankit 

sijoittavat isoja summia kehittyviin markkinoihin niin Afrikassa kuin Aasiassa. (Eksymä ym. 

2020. 30–31.)  

Marianne Huusko, koulutusviennin suurlähettiläs (Houni, 2016.) kokee koulutusviennin 

suurimmaksi haasteeksi isojen periaatteiden tuotteistamisen ja markkinoinnin. Suomen 

maabrändiä rakennetaan yhdessä Business Finlandin sekä Education Finlandin kanssa 

osallistumalla heidän järjestämiinsä webinaareihin ja/tai viennin edistämismatkoihin. Meidän 

pitää aktiiviesti rakentaa Varalan koulutusviennin brändiä sekä tunnettavuutta ammatillisen 

koulutuksen kentässä. Varalan tunnettavuus lisää mahdollisuuksia erilaisiin kumppanuuksiin ja 

hankkeisiin. 

Markkinointikanavia mietittäessä, pitää huomioida kohdemaan markkinointikeinot alueellisesti 

ja ettei samat markkinointikanavat toimi eri maissa. Jos tästä on epäselvyyttä niin kannattaa 

pyytää paikallista asiantuntemusta sekä apua. Pitää huomioida suomalaisen työn hinta saattaa 

olla paikallista hintatasoa korkeampi. Nämä alueet saattavat jatkossa olla hyvinkin 

potentiaalisia, joten sinne meneminen saattaa olla kannattavaa tulevaisuutta silmällä pitäen. 

Samalla kun pohditaan, tehdään lyhytkestoista koulutusta vai pidempää koulutusta niin voi olla, 

että ostaja on eri organisaatio kuin se, joka on lopullinen käyttäjä tai hyödyntäjä. (Eksymä ym. 

2020.) 

Moni ulkomainen ostaja on kiinnostunut suomalaisesta koulutuksesta, mutta suomalainen tapa 

toimia saattaa olla erilaista sekä pelottavaa, eikä sovi paikalliseen kulttuuriin ollenkaan. 

” Koulutusvienti vaatii pitkät todelliset tavoitteet ja sen tulee olla mitattavaa – ilman 

tavoitteita ei voida tehdä mitään liiketoimintaa”  
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Koulutusvienti on pitkäjänteistä työtä eikä pikavoittoja ole luvassa. Kyselyn mukaan tarvitaan 

yhteistyötä kulujen jakamiseen usean toimijan kesken. Opettajat eivät ole parhaita myyjiä, apua 

tarvitaan tuotteistamisessa ja myymisessä. Hallitukselta ja päättäjiltä toivottiin esteiden 

purkamista, koska vastanneet kokivat sitä kautta saavansa kauppaa, kun ei ole esteitä ja 

hidasteita jarruttamassa.  

Kimmo Kuortti (Eksymä ym. 2020. 28–29) mukaan suomalaista koulutusta myyvät yritykset ja 

oppilaitokset tekevät vain pieniä kauppoja. Maailmalla hänen mukaansa olisi kysyntää suurille 

koulutustuotteiden toimittajille, jotka kykenevät tekemään laajoja arviointeja sekä niihin 

perustuvia koko koulutusjärjestelmän uudistusprojekteja. Näiden pohjalta voidaan tarjota 

kattava koulutuspaketti. Kuortti jatkaa Suomessa ei ole yhtään yksittäistä toimijaa, jolla olisi 

organisaatioissaan kaikki kauppaan vaadittava osaaminen ja tuotteet.  

6.3 Ammatillinen koulutus, kehittyminen 

”Me ei ymmärretä mikä aarre meillä on käsissä koulutusosaamisen kanssa” 

Osaamisperusteisuus, työelämässä tapahtuva oppiminen – helposti vietävissä muihin 

maihin. Tätä suunniteltaessa kannattaa muistaa skaalautuvuus.  

Suomalainen koulutusjärjestelmä herättää kiinnostusta maailmalla. Suomalaisen koulutuksen 

elinikäisen oppimisen malli nopeasti muuttuvalle työelämälle. (Raivo, 2014. 16–17.) 

Suomalainen 2. asteen ammatillinen koulutus pohjautuu osaamisperusteisuudelle. Tämä 

tarkoittaa, että tutkinnon suorittajan osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan riippumatta 

koulutuksen järjestämismuodosta riippumatta. Opiskelijan osaaminen ratkaisee. Jokainen 

opiskelija opiskelee vain sellaista mihin hänellä ei ole osaamista.   

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelijalle. 

Kehittämissuunnitelma sisältää opiskelijan tavoitteet, oppimisympäristöt ja mahdolliset 

tukipalvelut ja sitä päivitetään koko opintojen ajan. Opiskeluaika määräytyy yksilöllisen 

osaamisen mukaan. Jokainen opiskelija etenee opinnoissaan joustavasti. Henkilökohtaisten 

opintopolkujen ja työelämälähtöisyyden ansioista pandemian aikana Suomessa pystyttiin 
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suorittamaan ammatillisen 2. asteen opintoja. Suomalaisen ammatillisen koulutuksen 

muutoskyvykkyys perustuu osaamisperusteisuuteen sekä työelämälähtöisyyteen. Työpaikalla, 

oppilaitoksessa ja virtuaalisissa ympäristöissä hankitaan monipuolisesti osaamista. 

Ammatillinen 2. asteen koulutus perustuu erilaisiin toteutussuunnitelmiin eikä 

opetussuunnitelmaa. (AMKE.fi. 9.11.2020) 

” Tekemällä oppiminen – käytännön ja teorian tasapainon löytäminen” 

Suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa on käytössä ilmiöpohjainen oppiminen. Siinä 

tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä ja teemoja yli ainerajojen. Tämä ansiosta opiskelija 

pystyy jäsentämään ja laajentamaan maailmankuvaansa. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa vastuu 

on oppijalla. Hänen oppii elämää varten. Vahvaan rooliin nousee vuorovaikutus sekä 

yhteisöllisyys, yhdessä oppiminen ja toimiminen. Näin uutta tietoa rakennetaan vanhan tiedon 

päälle. Oppilas luo itselleen tavoitteet, näin oppimisesta tulee motivoivampaa. (Kettunen & 

Laine 2017, 9–14.) 

”Suomalaisten käsitys oppimisesta. Opettaja ei kaada tietoa vaan opiskelijat oppivat 

itse. Suomessa opiskelija keskiössä, tekemällä oppiminen, oman ajattelun tukeminen” 

 

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa tuetaan sellaisia taitoja, joita opiskelija tarvitsee työelämässä. 

Kestävä kehitys sekä ilmiöpohjainen oppiminen ovat laaja-alaisia opintoja, joilla laajennetaan 

opiskelijan tietopohjaa. Kettusen ja Laineen (2017) mukaan opetuksen sekä työssäoppimisen 

pitäisi nivoutua vielä tiiviimmin yhteen.   

“parhaiden suomalaisten koulutuselementtien hyödyntämistä paikallisen 

koulutusjärjestelmän/koulun/oppilaitoksen hyväksi.” 

Suomessa opettajilla on korkeatasoinen osaaminen sekä laaja autonomia työssään. 

Vahvuutena on opettajien laaja autonomia opetuksessa sekä mahdollisuus uudistaa koulutusta 

jatkuvasti. Ammatillisessa koulutuksessa opettajilla pitää olla vahvaa laaja-alaista osaamista, 

toisin sanoen opettaja pitää kyetä tukemaan opiskelijaa ammatillisesti ja yksilöllisesti 

opinnoissa. Tutkinnon perusteet määrittävät osaamisen tason. Ammatillisen opettajan rooli on 
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muuttunut vahvasti opettajasta, ”tiedon kaatajasta” valmentajaksi, opiskelijan rinnalla 

kulkijaksi. Yhdessä, toiselta oppiminen on todellista Varalassa.  

 

6.3.1 Koulutus tärkeä asia kehitysyhteistyössä ja politiikassa  

UNESCO on nimennyt tämänhetkisen maailman tilanteen oppimisen kriisiksi. Yhteistyötä 

kaivataan korkeakoulujen, tiedeyhteisön, oppilaitosten sekä yksityissektorin toimesta. 

Lähtökohtana on tasa-arvo, ihmisoikeudet sekä vapaus.  

Suomen tulee osallistua aktiivisemmin maailmanlaajuisen oppimisen ja koulutuksen 

ratkaisemiseen.  Tämä toteutuu, kun nostamme kehitystyön ja politiikan 

koulutussektorinpainopisteeksi. Koulutuksella on merkittävä rooli tulevaisuudessa maailman 

muuttamisessa kestävämmäksi. Tarvitsemme kestävän kehityksen toimia kulttuuriseen ja 

taloudelliseen kestävyyteen. Oikeita päätöksiä tarvitaan politiikassa, päättäjiltä sekä kuluttajilta 

että kansalaisilta. (United nations; kestavakehitys.fi 2019b.) 

Liikunta-alalla ja erityisesti hyvinvoinnilla sekä terveydellä on iso merkitys tulevaisuudessa. 

Hyvinvointi ja terveys kulkevat käsikädessä korkean koulutuksen kanssa. Tutkimusten mukaan 

mitä koulutetumpi olet, sitä suurempi vaikutus koulutuksella on hyvinvointiin sekä terveyteen 

nyt ja tulevaisuudessa. Koulutus tuottaa ihmisille arvoja, taitoja sekä tietoa. Näillä on suora 

yhteys taloudelliseen asemaan ja tulotasoon. (thl.fi.) Suomella on pitkä historia liikunta– ja 

välitunneista koulupäivän yhteydessä. Välituntien kautta Suomessa on vaikutettu yhteiskunnan 

tietoon liikunnan merkityksestä hyvinvointiin ja terveyteen. Liikunnan alan tutkintoja 

myytäessä pitää miettiä millaisia sanoja käytetään kuvaamaan liikunnan ohjaamista. 

liikuntaneuvontaa ja terveyttä edistävää liikuntaa. Mikä on se englanninkielinen sana tai sanat 

kuvaa edellä mainittuja sanoja ja näiden suomalaisia merkityksiä. 

Tulevaisuudessa tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimijoiden välistä yhteistyötä. Suomen 

tulee vahvistaa rooliaan järjestöissä sekä rahastoissa. Eksymä ym. 2020 sekä tämän 

kehittämistutkimuksen mukaan koulutusalan kansainvälisissä järjestöissä toiminen, auttaa 
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eteenpäin verkostojen hankkimisessa esimerkki tällaisesta on Worlddidac-jäsenyys. (Eksymä 

ym. 2020. 30–31.) Varalan pitää päästä mukaan kansainvälisille foorumeille, jossa näitä 

koulutukseen liittyviä kansainvälisiä haasteita käsitellään.  

6.3.2 Ammatillinen 2. aste 

”Koulutus maailmalla on tie parempaan – menestykseen. Koulutuksella saadaan 

elintasoa ja keskiluokkaisuutta nousemaan – lisätään osaamista, josta hyötyy koko 

yhteiskunta ja samalla se työntekijä.” 

Ammatilliset tutkinnot sekä ammatillinen koulutus on todella potentiaalisia vientituotteita. 

Suomessa on 350 ammatillista tutkintoa ja liki neljä tuhatta tutkinnon osaa. Kansainvälisiä 

ostajia kiinnostaa tutkinnot ja tutkinnon osat, ammatillinen täydennyskoulutus sekä opettajien 

osaamisen kehittäminen. Eräs haastateltu henkilö kertoi, että kun he olivat kouluttaneet 

yrittäjyyteen liittyviä tutkinnon osia ja/tai koko tutkintoa alueellisesti kohdemaan väestön 

toimeliaisuus kasvoi.  

”Tarvetta suomalaiselle ammatilliselle koulutukselle olisi valtavasti. Tiedetään, että 

suomalainen ammatillinen koulutus on laadultaan huippuhyvää ja toisaalta 

kohdemaissa on alettu ymmärtää, että juuri ammatillinen koulutus tuottaa osaavaa 

työvoimaa, jota niissä kipeästi kaivataan. Pelkkiä maistereita kouluttamalla ei ratkaista 

kehittyvien maiden työvoiman laatuun liittyviä ongelmia, kun tarvitaan osaavia 

rakentajia, hitsaajia, kokkeja jne.” 

Suomen kansainvälisen rooli kasvaessa tulee tarkastella koulutusta laajempana kokonaisuutena, 

jolla on vahvoja yhtymäkohtia työllistymiseen ja yhteiskunnalliseen vakauteen, varsinkin 

nopeasti kasvavan nuoren väestön maissa. (ulkoministerio.fi)  

Yksi haastateltava kertoi oppilaitosvierailusta Afrikkaan ja siitä millainen sähköluokka 

paikallisessa oppilaitoksessa oli. ”Täällä ollaan sata vuotta jäljessä, kun tänne saadaan sähkö 

kaikille niin niin se mahdollistaa paljon.” Tämän kehittämistutkimuksen myötä ymmärrys 

lukutaidosta sen merkityksestä akateemisena taitona kasvoi. Tutkimuksen myötä ymmärsimme, 
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että lukutaito on merkityksellisin akateeminen taito.  Kun osaa lukea niin mobiilista löytyy 

kaikki tarvittava tieto. Youtubesta opitaan voltit taaksepäin ja paljon muuta. Alakoulun oppilaat 

toteavat: ”kysy Siriltä? tai katso youtubesta.” Lukutaidon oppimisen lisäksi pitää ohjata 

lähdekriittisyyteen. 

Suomella on osaamista ja mahdollisuus vaikuttaa opetusalan rakenteisiin ja samalla isompiin 

kokonaisuuksiin kohdemaissa. Näitä on opetushallinnon kehittäminen, opetussuunnitelmat 

sekä varsinkin tuen tarpeen opiskelijat. Suomella on hyvä maine sekä loistavia käytänteitä. 

Nämä eivät ole olleet kehityspolitiikan pääpainona viime aikoina. Suomen tulee olla entistä 

aktiivisempi opetusalan foorumeilla sekä antaa vaikuttamissuunnitelmia alalla toimien 

järjestöjen suuntaan. 

Huomiota tulisi varsinkin kiinnittää ammatilliseen koulutukseen. Sillä voitaisiin eritoten vastata 

työelämän tarpeisiin. Suomen roolia pitää katsoa enemmän koulutusta laajempana 

kokonaisuutena. Koulutuksella on yhtymäkohtia yhteiskunnalliseen vakauteen sekä 

työllistymiseen. Tämän kiinnostaa erityisesti kehittyvissä maissa sekä kasvavan nuoren väestön 

maissa.   

6.4 Byrokratia ja lainsäädäntö 

“Lainsäädäntö laahaa jäljessä. Toimiala on uusi” 

Päättäjiltä toivotaan esteiden purkamista, jotta koulutusvientiä voitaisiin ihan oikeasti tehdä. 

Moni koki esteiden ja byrokratian olevan suurimpia esteistä koulutusviennin 

mahdollistamiseksi.  

Tutkintoja voidaan viedä ja järjestää EU-/ETA-alueen ulkopuolisille maille tai maiden 

kansalaisille. Tutkintokoulutusta järjestetään yksilöille tai tilauskoulutusta ryhmille ja tämä 

tapahtuu aina EU-/ETA-alueen ulkopuolisissa maissa. Tilaus- ja tutkintokoulutus EU-/ETA-

alueen ulkopuolinen koulutus ei kuulu kansallisen rahoituksen piiriin. Tutkinnossa ja/tai 

tutkinnon osassa osaaminen hankitaan työssäoppimisympäristössä ja arviointi perustuu 
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kyseessä olevan tutkinnon perusteisiin. Eli tutkintoon valmistavaa koulutusta voidaan 

järjestää verkossa mutta näytöt tehdään aidoissa työelämän tehtävissä. 

(ammatillinenkoulutusvienti.fi) 

”Kun tarjouspyyntöjä tulee, niin on vaikea tietää mikä on totta ja mikä on tarua. 

Koska asiakas oikeasti kiinnostunut ja milloin ei”? 

Tyypillistä neuvotteluissa on edetä niin, että solmitaan aiesopimus. Englanniksi se on 

nimeltään: Memorandun of Understanding (MoU) tai Letter of Intent (LOI).  Aiesopimus on 

kiinnostuksen osoittamista neuvotella tietystä aiheesta, mutta siinä ei vielä sitouduta 

toteuttamaan mitään. Osaksi aiesopimusta voidaan kirjata salassapitosopimus tai se 

allekirjoitetaan neuvotetuiden toisessa vaiheessa. (Eksymä ym. 2020. 32.)  

Sopimukseen kuvataan tuote, tuotteen laatu yksityiskohtaisesti. Myyntitilanteessa koulutuksen 

laatua on haastava kuvata koska laadusta voi myyjällä ja ostajalla olla erilaiset mielikuvat. 

Yhteinen ymmärrys laadusta ja laadun kriteereistä myyjän ja ostajan välillä on keskeinen asia 

liiketoiminnan sujuvuuden sekä asiakassuhteen osalta. (Eksymä ym. 2020.) 

 

6.5 Kansainväistyminen ja kulttuuri (globalisaatio) 

”Kun tehdään koulutusvientiä, niin on tärkeä ymmärtää ja osata paikallinen kulttuuri, 

osaaminen ja uskonto. ” 

Kansainvälistyminen tarkoittaa tiedon laajempaa hyödyntämistä, mikä luodaan kasvavassa 

vuorovaikutuksessa kansojen ja kulttuurien välillä (Maringe F., Foskett, N. & Woodfield, S. 

2013). Korkeakoulutus nähdään nykyään yhtenä koko maailman kattavana kompleksisena 

yhdistelmänä. Siinä yhdistyvät globaalit ideoiden, tiedon ja talouden verkostot, kansalliset 

historian, lain, politiikan ja rahoituksen muokkaamat korkeakoulutukset sekä samanaikaisesti 

paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti toimivat yksittäiset instituutiot. (Marginson, 2006.) 

Koulutusvienti mahdollistaa yksilön kehityksen, mutta samalla pyritään kehittämään kansallista 

identiteettiä. Parhaimmassa tapauksessa mahdollistetaan demokraattinen yhteiskunta.  (Green, 

A. 2006.)  
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Suurin muutos rakentuu myyntiprosessiin, jonka keskiöön tuodaan elinikäinen oppiminen. 

Esiin nousee tuotteistaminen ja koulutussisällön avaaminen ulkomaiselle toimijalle. Myyjän 

pitää tuntea kohdemaan kulttuuri sekä suomalainen koulutusjärjestelmä, elinikäisen oppimisen 

malli. 

Vaatii pitkäjänteisyyttä – ei tule isoja nopeita voittoja. Luottavuuden rakentaminen 

kestää esim. Kiinalaisten kanssa pitää tavata 7 krt. 

Asiakassuhteen syntyminen ei tapahdu käden käänteessä. Sillä pitää varata aikaa ja 

taloudellista resursseja. Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen vaatii aikaa. Suomalainen 

tapa mennä suoraan asiaan voi olla muissa kulttuureissa törkeää tai loukkaavaa. Pitää perehtyä 

kohdemaan kulttuuriin ja tapaan toimia. (Eksymä ym. 2020.) 

Osa haluaa kolmen vuoden koulutuksen paketoituna kahden viikon kurssiin ja siitä pitää saada 

suomalaisen koulutuksen leiman. Useassa kulttuurissa on vahva ajattelumalli, jossa opettaja 

tulee ja kaataa kaiken tiedon tai antaa valmiit mallit opettamiseen. 

”Asiakkaan historian tunteminen ja näkeminen. Ei voida viedä maailmalle 

sellaisenaan” 

Yksi vastanneista kertoi, että tapaamisen aikana asiakkaan kanssa jää kuvitelma, että kaupat on 

melkein tehty. Ajan saatossa asiakkaasta ei kuulu mitään ja asiakas on hävinnyt kuin tuhka 

tuuleen. Kauppojen syntyminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitä kautta erilaisia rahoitusmalleja, 

sieltä ei ole tulossa pikavoittoja.  

”Osaamisen pitää olla kohdennettua kyseiseen maahan. Mikä on lähtötilanne siellä”? 

 

6.6 Kumppanuus, yhteistyö, yhteisöllisyys 

”Vaikka kaikki pohjoismaat tehtäisiin kuinka paljon tahansa yhdessä, niin silti ollaan 

vaan pelkkä linnunnokka” 
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Koulutusviennin kansainvälisessä kentässä suomalainen toimija on auttamatta pieniä toimijoita 

isoille kansainvälisille koulutusorganisaatioille ja yrityksille. Koulutusvientiä suunniteltaessa 

ja aloittaessa organisaation on syytä heti alussa kartoittaa mahdolliset yhteistyökumppanit. 

Yhteistyön kautta voidaan saavuttaa tiedon ja kokemusten jakaminen sekä osaamisen 

kehittäminen. Yhteistyön luonne voi olla kaupallista liittyen esimerkiksi yhteistarjooman 

kehittämiseen tai yhteismarkkinointiin. (Eksymä ym. 2020. 25.) 

Verkostossa toimijat saavat vertaistukea toisiltaan. Verkostossa on usein joku kansainvälisissä 

liikkuvuuksissa pitempään mukana ollut toimija, joka pystyy jakamaan osaamistaan ja tukeaan 

muille. Verkostot on yhteinen keskustelufoorumi ammatillista koulutusta koskevissa asioissa. 

Toimimalla yhdessä useiden toimijoiden kanssa yksittäinen oppilaitos saa tunnettavuutta ja 

näkyvyyttä. Toimimalla kansainvälisissä verkostoissa oppilaitokset tekevät samalla 

suomalaista koulutusjärjestelmää tunnetuksi. Yksittäisen oppilaitoksen on haastava lähteä 

solmimaan yhteistyötä ulkomaisiin organisaatioihin (Hietala, Haapajärvi, Räsänen & Ruusumo, 

2021.) 

”paskakin myy jos siinä on Suomi leima…” 

Kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja vahvempi verkostoituminen on välttämätöntä 

edellytyksiä koulutuksen ja tutkimuksen laadun kehittymiselle. Yhteistyökumppanina Varalan 

Urheiluopisto täytyy huolehtia korkean osaamistason ylläpitämisestä sekä laadusta Suomessa 

ja Suomi-brändin alla olevassa toiminnassa. Yhteistyö kumppaneiden kanssa mahdollistaa 

läsnäolon eri puolilla maailmaa, taloudellisten riskien pienenemisen sekä voimavarojen 

kasvamisen.  (Lehikoinen & Innola, 2014. 6.) 

Opetushallitus (OPH) osa rahoittaa Euroopan ulkopuolisiin kohdemaihin suuntautuvien 

verkostojen toimintoja. Verkostoissa toimiminen tarjoaa mahdollisuuksia sellaiseen 

kansainväliseen yhteistyöhön, johon ei pystytä yksittäisenä oppilaitoksena. Yhteistyön 

käynnistäminen EU:n ulkopuolelle verkostossa toimien on turvallista ja taloudellista. 

Verkostoyhteistyön avulla koulutuksenjärjestäjät saa ajankohtaista ja yksityiskohtaisempaa 

tietoa kohdemaista.  



 

41 

 

”Ei ole varaa ja järkeä palkata oppilaitokseen erillistä myyjää – Fiksumpaa on olla 

osana mukana paikallisessa yhteistyössä ja takaoven kautta mukaan diileihin” 

Yhteistyökumppanit voivat löytyä esimerkiksi yrityksistä, oppilaitoksista, kolmannen sektorin 

toimijoista ja tutkimuslaitoksista. Alueellinen koulutusalan toimijoiden yhteistyö luo pohjaa 

toiminnalle. Tärkeäksi koetaan yhteistyön mahdollisuus julkisen ja yksityisenpuolen 

toimijoiden välillä. Yhteistyötä tehdään eri koulutusasteiden sekä saman sektorin toimijoiden 

kesken kansallisesti. (Eksymä ym. 2020. 26.) Kokemusten onnistumisen vaihtaminen, ja 

epäonnistumisten jakaminen on merkityksellinen osa yhteistyötä. (Lehikoinen & Innola, 2014. 

6.) Suomessa tämä tarkoittaa, koulutusvientitoimijoiden perustamaa osakeyhtiötä tai 

hankepohjaisia verkostoja (Eksymä ym. 2020. 26). 

”Oulussa me on tämä tehty ystävyyskaupunkien osalta – aitoa halukkuutta tarvitaan” 

Onnistunut Koulutusviennin yhteistyö tuo paljon etuja, kuten; resurssien jakaminen, oppiminen 

toisilta, riskin pienentäminen, markkinoinnin helpottaminen, yhden luukun periaatteella, vahva 

brändi, tunnettavuus, yhdessä tuotetut kokonaisuudet, kontaktien löytäminen, laadukkaampi 

tarjonta. (Eksymä ym. 2020. 26). 

Verkostot mahdollistavat henkilöstölle ja opiskelijoille tutustumisen Euroopan ulkopuolisten 

maiden koulutukseen, kulttuuriin ja työelämään lisäten opiskelijoiden valmiuksia toimia 

monikulttuurisissa työyhteisöissä niin kotimaassa, kuin ulkomailla (Hietala ym. 2021).  

”Osaamisen ja ymmärryksen jakaminen – ollaanko oikeasti valmiita jakamaan omia 

kokemuksia ja osaamista” 

Syntyäkseen verkosto edellyttää toimijoita, joilla on jokin yhteinen intressi, joka liittää toimijat 

jotenkin yhteen. Verkoston toiminnassa tavoitellaan ennalta määrättyjä päämääriä. Syy 

verkostotoiminnalle on mahdollisesti itse matka eli toiminta eikä niinkään päämäärä. 

Keskinäisen tiedon ja resurssien jakamiseen pohjautuva yhteistyö edellyttää vastavuoroista 

toimintaa. Useista toimijoista koostuva verkosto on arvontuottamismalli, jolla mahdollistetaan 
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synergiaetujen saavuttaminen yhdistämällä toimijoiden osaamista, voimavaroja sekä 

resursseja. (Valtioneuvoston kanslia 2019:12.) 

Yhteistyössä varmistetaan yhteinen visio, luottamus, yhteinen strategia, sitoutuminen sekä 

yhteinen ymmärrys siitä mitä tehdään yhdessä ja mitä tekee itsekseen. Kaikesta näistä tulee olla 

sopimus. (Eksymä ym. 2020. 26)  

”Meidän tulee olla saavutettavissa ja löydettävissä” 

Koulutusviennin yhteistyö ja kehittäminen alueellisesti on kannattavaa. Siitä on merkittäviä 

hyötyjä, kuten laadukas toteutus, riskien hallinta, resurssien kohdentaminen, tietotaidon 

jakaminen, markkinointi, näkyvyys, myynti, sopimisten teko sekä rahoitus. Kehittämisessä 

tärkeää on pitkäjänteinen ja tiivis yhteistyö alueen oppilaitosten, yritysten, tutkimussektorin 

sekä aluekehityksen organisaatioiden kesken. (Hokkanen, L. & Haukkamaa, J. 2020.)  

6.7 Agenda 2030 

Pitääkö meidän olla oikeasti huolissaan, että suomalaista koulutusbrändiä viedään maailmalle? 

Vasta viime vuosina on laajasti havahduttu, että meillä on kiire ratkaista ihmiskunnan 

kestämättömästä toiminnasta aiheutuvat ympäristöongelmat. Ilmasto muuttuu, luonnonvarat 

hupenevat ja luonnon monimuotoisuus kapenee ennennäkemättömän nopeasti. Entistä 

laajemmin on ymmärretty tilanteen korjaamiseen ei tuotannon ja kulutuksen hienosäätö riitä, 

vaan tarvitaan syvällisiä rakenteellisia muutoksia kaikessa ihmistoiminnassa ja kaikilla 

toimialoilla. Tässä muutoksessa ammatillisella koulutuksella voi olla tärkeä muutoksentekijän 

rooli. 

Ammatillinen koulutus on lähtökohtaisesti tulevaisuuden tekemistä. Koulutuksen kautta 

vaikutetaan, millaista osaamista alueen työpaikkoihin ja yrityksiin siirtyy valmistuvien 

opiskelijoiden mukana. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa tietoa ja ymmärrystä 

kestävyyshaasteista sekä opettaa vastuullisia käytäntöjä ja toimintatapoja. 

Vastuullisuusosaamiseen kuuluu ajattelun taitoja. Muutoksen ja kestävän tulevaisuuden 
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tekemisessä tarvitaan tulevaisuusajattelua sekä kykyä arvioida ja kehittää omaa työtä ja 

työpaikkaa. (Lundgren, 2021.) 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmä 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisen koulutusviennin tekijöitä Varalan 

Urheiluopiston koulutustoiminnan kansainvälisen suunnittelun tarpeisiin. Tutkimuksen 

tavoitteena oli asiantuntijoiden näkemysten ja kehittämismenetelmän avulla tukea 

päätavoitetta. Tämän tutkimuksen erityisenä käytännön tavoitteena on tuottaa Varalalle 

askelmerkkejä kansainvälisen toiminnan suunnitteluun kehittämismenetelmän keinoin.  

Tutkimus oli laadullinen tutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin 

puolistrukturoitua kyselylomaketta (N=8) sekä puolistrukturoitua yksilöhaastattelua (N=6). 

Laadullisen aineiston tuottaneet teemat alistettiin kehittämistyön metodiin. Liikuntatieteellisen 

kontribuution kehittämismetodiin toi tutkimuksen tulosten hyödyntäminen Varalan 

koulutusviennin suunnittelussa.  

Tutkimuksellinen kehittämistyö voi saada alkunsa erilaisista lähtökohdista, kuten organisaation 

kehittämistarpeesta tai halusta uudistua ja kehittyä. Tutkimuksellisen kehittämistyön 

tarkoituksena onkin ratkaista käytännön ongelmia, tuottaa uusia ideoita ja käytäntöjä, tuotteita 

tai palveluita. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti. 2014.) 

Tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa olivat: 

1. Mitä koulutusvienti käsiteenä tarkoittaa ja miten se ymmärretään? 

2. Millaiset tekijät määrittävät onnistunutta koulutusvientiä? 

3. Millaisia haasteita asiantuntijat kokevat? 
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7.2 Keskeiset tulokset 

Tutkimustulokset vastasivat ennalta tutkittua tieteellistä tietoa, kuten koulutusvienti nähdään 

kiinnostavana vientialana, mutta toiminta viennin kehittämiseksi ei ole kehittynyt toivotulla 

tavalla. Vuonna 2010 Opetus-ja kulttuuriministeriön teettämän koulutusvientistrategian 

mukaan koulutusviennillä on olemassa maailmalla kysyntää ja Suomella on mahdollisuus 

vastata siihen. Suomen hyvä maine sekä luotettavuus koettiin positiivisena. Mahdollisuuksia 

toteuttaa ja kehittää koulutusta nähtiin erinomaisina varsinkin ammatillisen koulutuksen osalta. 

Heikkouksina koettiin osaamattomuus liiketoiminnassa, yhteistyön puute sekä byrokratia. 

Tämän tutkimuksen mukaan suomalainen koulutusvienti nähdään edelleen kiinnostavana alana. 

Etenkin ammatillisen koulutuksen osalta mahdollisuuksia nähtiin olevan reilusti.  

Tutkimuksen merkittävin löydös kuitenkin oli YK:n Agenda 2030 sekä sen kestävän kehityksen 

tavoitteet. Agenda 2030 tavoitteet sekä erityisesti sen kohta ” Hyvä koulutus”. Merkittävän tästä 

tekee se, ettei muissa koulutusvientiä koskevissa pgo gradu -tutkielmissa ollut mainintaa 

Agenda 2030 -tavoitteista.  

Yhteenvetona tulokset vastasivat tutkimuskysymykseen, mutta vastaukset olivat erittäin laajoja 

käsitteitä koulutusviennistä. Ensimmäisen kysymyksen mukaan koulutusvienti voi olla kaikkea 

yhden päivän verkkokurssista aina koulurakennuksen rakentamiseen kohdemaassa. 

Koulutusvienniksi luetaan koulujärjestelmään, osaamisen siirtoon, tai koulutukseen liittyvä 

liiketoiminta, josta viimeistellystä palvelusta tai tuotteesta ulkomaalainen taho kustantaa. 

Suurimmillaan koulutusviennissä kyse voi olla jollakin erikoisaloilla tarjottava palvelu tai 

siihen vaadittava siirto. (OKM 2016, 20.)  

Tutkimuksen merkittävin löydös nousi esille 2. kysymyksen myötä. Tulosten mukaan YK:n 

Agenda2030 ja varsinkin kohta ”Hyvä koulutus” olisi ensisijaisesti hyvä pitää mielessä, kun 

tehdään koulutusvientiä. Tulosten mukaan onnistunut koulutusvienti on ensisijaisesti eettisesti 

kestävää ja sen tulee kehittää ja parantaa toimintaa kohdemaassa. YK:n Agenda2030 oli myös 

tutkijoille uusi tieto, koska se ei tullut esille esitietomateriaaleissa, joita tutkimme. Koulutus on 

eettisin vientituote mitä Suomesta löytyy. (Jerker & Polso 2019) Etenkin ammatillinen 
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koulutus, koska sen tutkinnon osien sisälle on integroituna kestävän kehityksen Agenda 2030 

tavoitteet. ”Opetuksen tavoitteena on vahvistaa tietoa ja ymmärrystä kestävyyshaasteista sekä 

opettaa vastuullisia käytäntöjä ja toimintatapoja. Vastuullisuusosaamiseen kuuluu ajattelun 

taitoja. Muutoksen ja kestävän tulevaisuuden tekemisessä tarvitaan tulevaisuusajattelua sekä 

kykyä arvioida ja kehittää omaa työtä ja työpaikkaa.” (Lundgren, 2021.) Eettisten arvojen 

lisäksi onnistunut koulutusvienti tulosten mukaan on kannattavaa liiketoimintaa. Eli sen tulee 

tuottaa eettisten arvojen lisäksi euroja oppilaitokselle tai yritykselle, joka toimintaa pyörittää.  

Kolmanessa kysymyksessä esille nousi vahvasti byrokratia sekä yhteistyön puute. Tuloksissa 

toivottiin byrokratian sekä esteiden vähentämistä. jotta tutkintoja on helpompi myydä, koska 

erityisesti tutkinnot kiinnostavat maailmalla ja niihin tulisi panostaa. Koulutusviennin tulisi 

toteutua niin, että suomalaista koulutusmallia voitaisiin kohdentaa useisiin maihin sekä samalla 

laajentaa tarjontaa myös Suomen rajojen sisäpuolella. Suomessa on onneksi jo otettu pieniä 

askeleita myös tutkintojen myyntien suhteen. Jo tällä hetkellä Suomessa voi tehdä 

tilauskoulutusta sekä periä lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta olevilta 

opiskelijoilta. (Opetushallitus, koulutusviennin tiekartta 2020–2023) Yhteistyön lisääminen 

koettiin valtavana voimavarana. Koulutusvienti on pitkäjänteistä työtä, joten hyvällä 

yhteistyöllä voidaan jakaa kuluja sekä taloudellinen riski kauppojen epäonnistuessa on 

pienempi. Hyvä yhteistyö mahdollistaa myös markkinoinnin yhdistämisen sekä verkostojen 

käyttämisen.  

7.3 Pohdinta 

Panostamalla koulutusviennin kehittämiseen ja sen esteiden purkamiseen Suomi pystyisi 

parhaiten vaikuttamaan YK:n Agenda 2030 ”Hyvä koulutus” -tavoitteeseen. Samalla on 

mahdollista saavuttaa juhlapuheissakin mainittu miljarditavoite koulutusviennin osalta.   

Varalan Urheiluopiston pitää tulevaisuudessa olla rohkea ja miettiä konkreettiset tavoitteet, 

mitä ja miksi tehdään sekä miten toimitaan. Kun uusi normaali alkaa, hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen kysyntä kasvaa, nyt kun on ymmärretty fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle. Nähtäväksi jää, tarkoittaako tämä 
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konkreettisia kauppojen lukumääriä, vai ulkomaalisten opiskelijoiden lisääntyvää määrää vai 

mahdollisten kontaktien määrän lisääntymistä.  

Varalan Urheiluopistossa koulutetaan liikunta-alan ammattilaisia ja vaikka liikunta sekä 

hyvinvointi ovat muotia tällä hetkellä korkean elintason maissa, ilmiö on levittäytymässä myös 

kehittyviin maihin. Elämäntapojen muuttuminen länsimaalaisemmiksi tietää samalla kielteisiä 

asioita kuten liikunnan vähenemistä ja ravinnon muuttumista epäterveellisemmäksi. Väestön 

kannustaminen noudattamaan terveellisiä elämäntapoja edistää kehitysmaiden väestön 

elämänlaadun paranemista. Hyvinvointiin voidaan lukea hyvä terveydentila sekä hyvä fyysinen 

ja psyykkinen hyvinvointi. Koulutettujen liikuntaneuvojien opastuksella nämä kaikki ovat 

saavutettavissa.  

Pelkästään hyvinvoinnin ja terveyden ymmärryksen lisääminen kehittyvien maiden väestön 

keskuudessa vähentäisi esimerkiksi lapsikuolleisuutta sekä kehittäisi erityisesti naisten 

ymmärrystä terveydestä ja hyvinvoinnista. Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnonosa 

”liikuntaneuvonta” olisi loistava tuote lisäämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 

Jatkossa Varalan tulee pystyä kertomaan suomalaisen koulujärjestelmän erityisyydestä sekä 

erinomaisuudesta. Varsinkin ammatillisen koulutuksen ja sen työelämälähtöisyyden 

korostaminen on tärkeää ja se luo erityisiä mahdollisuuksia vientiin. Kehittyvissä maissa 

ammattitaitoisista osaajista on pulaa ja suuri tarve. Juuri tätä erityisosaamista tulisi korostaa 

koulutusviennissäkin. Suomessa on erinomainen ammatillinen koulutus, jonka menestys 

perustuu työelämälähtöisyyteen sekä näyttöperusteisuuteen. Näyttötutkintojärjestelmä tukee 

elinikäistä oppimista.  

Koulutusvientiä suunnitellessa Varalan tulee pyrkiä yhteistyöhön. Hyvä esimerkki on 

koulutusviennin tiekartta 2020–2030. Se on yhteiseen hyvään pyrkivä asiakirja. Tällä hetkellä 

koulutusviennin parissa tekevät tahot ovat lisänneet yhteistyötään. Kokemusten vaihtamista: 

onnistumiset sekä epäonnistumiset? Enemmän kaivataan myös yhteisiä myyntikanavia sekä 

yhteisiä portfolioita, jotka helpottavat useimpien oppilaitosten tekemää myyntiä.  
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Varalan tulee panostaa yhteistyön lisäksi taustatyöhön asiakkaasta, maasta sekä kulttuurista. 

Jotta tuote tai koulutus voidaan muokata asiakkaiden tarpeiden mukaisesti niin tulee ymmärtää 

kulttuurien erilaisuus. Pitkäaikainen yhteistyö ostajan kanssa mahdollistaa palvelun tai tuotteen 

kehittämisen. Tämän lisäksi tuote tulee suunnitella niin, että se on helposti skaalattavissa. 

Tutkimuksessa tuli esille, että koulutusvienti on liiketoimintaa eli siitä pitää saada myös rahaa. 

Varalassa tulee jatkossa olla selkeä hinnasto, jotta voidaan toteuttaa kaupallista toimintaa 

koulutusviennin osalta. Varalan kannalta houkutteleva mahdollisuus on koulutusmatkailussa, 

koska Varalan omalla tontilla on mahdollisuudet majoittumiseen opiskelun sekä liikunnallisten 

aktiviteettien lisäksi. Koulutusmatkailu sekä erilaiset konsultaatiot tulee myös hinnoitella, kun 

oppilaitokseen tulee tutustumaan delegaatio ulkomailta. Suomessa olemme tottuneita siihen, 

että koulutus on ilmaista, mutta ulkomaisille vieraille se saattaa antaa kuvan, ettei tuote ole 

laadukas 

Pelkkä hyvä sisältö tai palvelu riitä vaan se tulee osata tuotteistaa kyseisen maan tarpeiden 

mukaan sekä pitää osata myydä. Kyse on aina myyntiprosessista. Koulutuksen asiantuntija, 

opettaja, ole välttämättä tuotteen paras myyjä. Varalan kannalta on tärkeä miettiä myynnin ja 

markkinoinnin osaamisen vahvistamista, koska se voisi olla ratkaiseva palanen viennin 

vauhdittamiseksi. Tämän takia koulutusvientituotteiden tuotteistamiseen kannattaa panostaa.  

Tuloksissa toivottiin myös byrokratian sekä esteiden vähentämistä. jotta tutkintoja on helpompi 

myydä, koska erityisesti tutkinnot kiinnostavat maailmalla ja niihin tulisi panostaa. 

Koulutusviennin tulisi toteutua niin, että suomalaista koulutusmallia voitaisiin kohdentaa 

useisiin maihin sekä samalla laajentaa tarjontaa myös Suomen rajojen sisäpuolella. Suomessa 

on onneksi jo otettu pieniä askeleita myös tutkintojen myyntien suhteen. Jo tällä hetkellä 

Suomessa voi tehdä tilauskoulutusta sekä periä lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden 

ulkopuolelta olevilta opiskelijoilta. (Opetushallitus, koulutusviennin tiekartta 2020–2023)   
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7.4 Haasteet 

Haasteina tutkimuksessamme voidaan pitää liian isoa aineistoa graduun nähden. Jouduimme 

karsimaan sitä raskaasti laadullisessa analyysissä. Tämän lisäksi tutkijoiden päivätyöt toivat 

omat ajankäytölliset haasteet. Luotettavuutta tutkimukseen toi kuitenkin mm aineisto-, 

menetelmä-, ja tutkijatriangulaatio, joita ilman analyysistä ei olisi selviytynyt pro gradun 

kokoisena raporttina. Eettisen haasteen aiheutti informanttien mahdollinen anonymiteetin 

säilyminen, koska alan asiantuntijoita Suomessa on vähän. 

Asiantuntijahaastattelun käyttö aineistonkeruumenetelmänä ei ole helpoin tapa kerätä 

materiaalia. Ilman tarkkaa taustatyötä, on oikeiden haastattelukysymysten rakentaminen 

haastavaa. Käytimme tutkimuksen alussa paljon aikaa koulutusviennin rakenteen ja sen 

kokonaisuuden hahmottamiseen, jotta osasimme rakentaa mielestämme oikeat kysymykset.  

Tämän tutkimuksen luotettavuuden yksi heikkous voidaan nähdä analyysin yhteydessä. 

Analyysimenetelmä on aina subjektiivista, jolloin tulokset voivat olla erilaiset jonkun muun 

tekemänä. Tällöin voidaan pohtia tutkimuksen reliabiliteettia, jossa tarkastellaan tutkimuksen 

toistettavuutta. Täysin samoja tuloksia on miltein mahdotonta saada, vaikka käytössä olisi 

sama aineisto. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136).  

 

Yhteenvetona pohdittavaksi jäi, että olisiko haastateltavia voitu pakottaa vastaamaan 

kysymyksiin tarkemmin. Puolistrukturoitu kysely- sekä haastattelu jättävät tilaa haastateltavan 

tulkinnalle. Toki hyvää tässä oli, että vastaaja sai kertoa omin sanoin, miten asian kokee ja 

näkee. Tärkeää oli, ettei vastaajaa johdateltu haluttuun lopputulokseen kysymysten asettelussa.  

Moni vastaajista koki koulutusviennin olevan huono ilmaisu kaikelle sille mitä koulutusvienti 

todellisuudessa pitää sisällään. Olisiko saatu tarkempia vastauksia, jos jälkikäteen olisi 

pyydetty tarkentava vastaus esimerkiksi sähköpostin muodossa?  

Koulutusvienti kun voi tarkoittaa toiselle koulutusmatkailua, ja taas toiselle oppimisalustan 

suunnittelua ja myymistä. Toki tällä tavoin saatiin koulutusviennin laajuus ja käsitteistö 

erinomaisesti esille. 

  

Tuloksista jäätiin toivomaan konkreettisempia ehdotuksia millä koulutusvientiä voisi toteuttaa. 

Nyt vastaukset pyörivät metatasolla yhteistyön, tuotteistamisen sekä myynnin kehittämisen 
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ympärillä. Positiivista oli se, että löysimme tuloksista Agenda 2030 -kestävän kehityksen 

tavoitteet, joita ei aikaisemmissa tutkimuksissa tullut esille.  

 

Aineiston analysoinnissa huomattavaa oli se, että vastaukset eivät juuri muuttuneet kirjallisista 

vastauksista yksilöhaastatteluun. Yksilöhaastattelussa vastaukset olivat pitkälti tiivistetty versio 

kirjallisesta vastauksesta vaikka kyselyyn ja haastatteluun vastasivat eri henkilöt.  

Oman haasteensa toi myös se, ettei liikunta-ala ollut suurimmalle osalle vastaajista tuttu. 

Vaikka kysymykset olivat yleistasoisia niin silti huomasi, että vastaajilla oli vaikeuksia 

hahmottaa sekä soveltaa vastauksensa liikunta-alalle.  

 

7.5 Tulevaisuus ja jatkotutkimusideat 

Halusimme tutkia aihetta koulutusvienti, koska se on ollut puheenaihe Varalassa jo muutaman 

vuoden ajan. Aihe kiinnosti meitä myös sen takia, että olemme kumpikin omalla huippu-urheilu 

uralla päässeet matkustamaan sekä kilpailemaan ulkomailla. Molempia tutkijoita myös 

kiinnostaa tulevaisuudessa kansainvälinen ura liikunnan- sekä koulutuksen parissa.  

Tämän lisäksi koimme, että koulutusvienti on hitaasti etenevää toimintaa. Tämän takia 

halusimme tutkia asiaa enemmän, jotta pystymme tulevaisuudessa auttamaan työnantajaamme 

koulutusviennin edistämisessä sekä samalla saamme itse mahdollisuuden toimia 

kansainvälisillä markkinoilla.  

Tulevaisuudessa koulutusvientiä tutkittaessa kannattaisi tutkia myynninprosessia, 

tuotteistamista sekä niiden kehittämistä. Nämä tutkimukset voisivat osaltaan kiihdyttää 

koulutusviennistä syntyvää myyntiä huomattavasti. Sen lisäksi kannattaa miettiä, että 

voitaisiinko Suomeen perustaa vero.fi -kaltainen sivusto, jossa olisi kaikki oppilaitokset ja 

yritykset, jotka tekevät koulutusvientiä. Sieltä olisi ulkomaisten ostajien sekä suomalaisten 

toimijoiden helpompi valita haluansa yhteistyökumppani. 
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Tutkijoina nälkä kasvoi syödessä. Nyt pro graduna julkaistavan kehittämistutkimuksemme 

jatkovaiheena toimisi niin ikään kehittämismetodin avulla tehtävä koulutusvientipaketin 

konkreettinen suunnittelu sekä edelleen intervention tapaan käytännön kokeilun raportointi.  

Tulevaisuutta on kuitenkin vaikea ennustaa. Vuoden 2020 koronapandemia on muuttanut 

monta käsikirjoitusta. Yhteistyö, nopeus ja aktiivinen eteenpäin katsominen ja tekeminen 

kannattavat tässäkin tilanteessa. Olisiko jatkossa syytä päivittää koulutusviennin tiekarttaa 

vuosittain?  
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LIITTEET: 

 

LIITE 1 

Yleinen osio: vastaajan omaa kokemusta viennistä: työvuodet, oppilaitoksen kokemus 

viennistä, kuinka montaa case käsittelit viime vuonna  

Kysely- ja haastattelulomake koostui seuraavista kysymyksistä:  

- Missä roolissa olet toiminut koulutusviennin suhteen?  

- Kuinka monta vuotta sinä olet tehnyt töitä koulutusviennin parissa?  

- Kuinka monta vuotta oppilaitoksenne on tehnyt koulutusvientiä?  

- Oletko ollut kuluvana vuotena mukana koulutusvientiprojektissa?  

- Jatka lausetta: Koulutusvienti mielestäni tarkoittaa...  

- Jatka lausetta: Onnistunut koulutusvienti tarkoittaa...  

- Jatka lausetta: Koulutusvientiä tapahtuu kun...  

- Jatka lausetta: Koulutusvienti on tuonut lisäarvoa...  

- Jatka lausetta: Digitaalisuus on tuonut koulutusvientiin...  

- Mitä uutta koulutusvienti tuo oppilaitokselle/opettajalle?  

- Mitä hyötyä koulutusviennistä on opettajalle/oppilaitokselle?  

- Minkälaisia vaikeuksia olet/olette kohdanneet koulutusviennin kanssa?  

- Mitä vaikutuksia koulutusviennillä on oppilaitokselle/ opettajalle?  

- Mitä haasteita koulutusviennissä koet olevan?  

- Millaista tukea oppilaitos/opettaja tarvitsee koulutusvientiä suunniteltaessa?  

- Miten koulutusvienti sopii suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen?  

 

 

 



 

68 

 

LIITE 2 

Agenda 2030 tavoitteet listattuna: 

1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta. 
2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää 

maataloutta. 
3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. 
4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet. 
5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja 

mahdollisuuksia. 
6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille  
7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. 
8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 

säällisiä työpaikkoja. 
9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. 
10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä 
11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. 
12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. 
13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. 
14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. 
15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; 

edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän 
köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. 

16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; 
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. 

17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta 
 
(Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteet, Ulkoministeriö 2020). 
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LIITE 3 

Hyvä koulutus alatavoitteet: 

4.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki saavat päätökseen ilmaisen, tasa-arvoisen 
ja laadukkaan perus- ja keskiasteen koulutuksen, joka johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin 
oppimistuloksiin.  
  
4.2 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus laadukkaaseen varhaislapsuuden 
kehitykseen ja hoitoon sekä perusasteen koulutukseen valmistavaan esiopetukseen.  
  
4.3 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus edulliseen ja laadukkaaseen 
tekniseen, ammatilliseen ja kolmannen asteen koulutukseen korkea-asteen koulutus mukaan 
lukien.  
  
4.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi niiden nuorten ja aikuisten määrää, joilla on 
työllistymiseen, säällisiin työpaikkoihin ja yrittäjyyteen tarvittavat taidot, kuten tekninen ja 
ammatillinen osaaminen.  
  
4.5 Poistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuolten eriarvoisuus koulutuksessa ja varmistaa 
heikossa asemassa oleville, kuten vammaisille, alkuperäiskansoille ja huono-osaisille lapsille, 
yhtäläinen mahdollisuus kaiken tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen valmennukseen.  
  
4.6 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki nuoret ja merkittävä osa aikuisista ovat 
luku- ja laskutaitoisia.  
  
4.7 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen 
edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä 
elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden 
kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä 
kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta.  
4.a Rakentaa ja uudistaa lapset, vammaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottavia 
koululaitoksia sekä tarjota turvallisia, väkivallattomia, osallistavia ja tehokkaita 
oppimisympäristöjä kaikille.  
4.b Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittävästi kehitysmaiden, erityisesti vähiten 
kehittyneiden maiden, pienten kehittyvien saarivaltioiden ja Afrikan maiden saatavilla olevia 
stipendejä, joiden turvin voidaan hakeutua korkeamman asteen koulutukseen, esimerkiksi 
ammatilliseen koulutukseen sekä tieto- ja viestintäteknologian, tekniikan, konerakennuksen ja 
tieteen koulutusohjelmiin kehittyneissä maissa ja muissa kehittyvissä maissa.  
4.c Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi pätevien opettajien tarjontaa kehitysmaissa, 
erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa, esimerkiksi 
kansainvälisen opettajankoulutusta koskevan yhteistyön avulla. 
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LIITE 4 

 

 

 


