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Koulutusviennistä tukea maakunnan yritysten kansainväliselle liiketoiminnalle   

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) haluaa olla kärkijoukoissa kehittämässä koulutusvientiä yhdessä 
alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. SeAMKin hallitus asettikin rehtori Tapio Varmolan 
aloitteesta koulutusviennin sisäisen kehittämishankkeen, joka alkoi syyskuussa 2015.  

Koulutusviennin alueelliset ja valtakunnalliset tavoitteet  

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteena on elinkeinoelämän innovatiivisuus ja kilpailukyvyn 
lisääntyminen sekä maakunnan vetovoimaisuus. Tähän pyritään edistämällä alueen yritysten 
kansainvälistymistä ja kansainvälistä verkottumista. Yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistä liiketoimintaa 
voidaan edistää myös integroimalla koulutuksen vienti yritysten omaan liiketoimintaan.  

Suomen uusimmassa hallitusohjelmassa (2015) tavoitteeksi on asetettu korkeakoulujen vaikuttavuuden 
vahvistaminen lisäämällä osaamisen ja tutkimustulosten laajempaa hyödyntämistä, kaupallistamista ja 
osaamisen vientiä. Vuoden 2016 alusta on mahdollista kerätä lukukausimaksuja EU/ETA –alueen 
ulkopuolelta tulevilta tutkinto-opiskelijoilta, mikä antaa uusia mahdollisuuksia myös tutkintoon johtavan 
koulutuksen viennille ulkomaille.   

Koulutuspalvelut alueen yritysten vientituotteiden ohessa 

Koulutusvienti, global education services, on kansainvälisesti osa palvelujen kauppaa, jonka osuus on yli 60 
% maailman tuotannosta. Koulutuspalvelujen viennin osuus muodostaa tästä vasta muutaman prosentin, 
mutta mahdollisuuksia on paljon uudelle liiketoiminnalle. Koulutusviennin tuotekirjo on laaja, tutkintoon 
johtavasta koulutuksesta kesäkouluihin, tutkimustulosten kaupallistamiseen ja konsultointiin. 
Koulutuspalveluja voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti myös alueen yritysten 
vientituotteiden oheen, esimerkkinä tästä henkilöstön täydennyskoulutus vaikkapa liittyen ulkomaille 
myytävän koneen tai laitteen käyttöönottoon. Koulutuspalveluja kehitettäessä voidaan hyödyntää myös 
SeAMKin ulkomaisten opiskelijoiden ja vierailevien asiantuntijoiden osaamista ja kokemuksia.     

Koulutusviennin ensimmäiset askeleet Argentiinaan, Vietnamiin ja Afrikkaan 

Kuluneena syksynä ensimmäisiä kokemuksia koulutusviennistä SeAMKissa on saatu jo Argentiinasta, missä 
oltiin avaamassa koulutuskeskusta, jossa Tapio Hellman tekniikan yksiköstä toimi ensimmäisenä 
kouluttajana sekä Vietnamista, jossa Seppo Stenberg, myös tekniikan yksiköstä, koulutti 
ammattioppilaitosten opettajia. Liiketalouden yksiköstä on viety jo aiemmin yrittäjyysosaamista Vietnamin 
yrityksiin. Elintarvikealaan liittyvä osaamisenviennin kehittäminen on aloitettu Namibiassa. Myös 
terveysalan osaamisella on huomattu olevan kysyntää maailmalla.       

Koulutusviennin ja osaamisen viennin myötä SeAMKin ja alueen kansainvälistymisessä ollaan astumassa 
uudelle tasolle. Tähän kehittämistyöhön kutsumme mukaan alueen yritykset ja muut toimijat – vain 
yhteistyöllä saavutamme koulutusviennillä lisää kilpailukykyä ja elinvoimaa alueellemme.  

Lisätietoja: helli.kitinoja@seamk.fi, puh.  040-830 4101. 

Teksti: Helli Kitinoja. Kirjoittaja työskentelee koulutusvientihankkeen johtajana Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa. 

Kuvateksti: Argentiinalaisen Zaraten kaupungin ja SeAMKin välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin viime 
syksynä. 
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