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SeAMKin osaamisen viennin tuoteperhe alueen yritysten kansainvälistymisen apuna   
 
Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden 
organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) tärkeänä, 
sillä koulutuspalvelujen vienti voi edistää myös muiden alojen vientiä ja päinvastoin. 
Osaamisen viennillä voidaan myös tukea teollisen viennin laatua, uusien tuotteiden 
kehittämistä ja jalkauttaa yritysten tuotteita uusille kohdemarkkinoille esimerkiksi 
kehittyvissä maissa.  
 
Asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittäminen  
 
Asiakaslähtöisyys on ytimessä osaamisen viennissä eli ei etsitä tuotteille asiakkaita, vaan 
etsitään asiakkaille uusia ratkaisuja ja palveluja lähtökohtana asiakkaiden ja käyttäjien 
tarpeet. Palveluiden kehittämisessä korostuu yhteiskehittämisen näkökulma. SeAMKin 
vientipalveluiden kehittämisessä on edetty tuoteperheen kuvaamiseen, josta seuraavana 
vaiheena on yksittäisten tuotteiden asiakaslähtöinen suunnittelu, tuotekuvaukset ja tarkempi 
hinnoittelu. Osassa tuoteperheen tuotteista ollaan jo pilotointi- ja myyntivaiheessa.   
   
Tutkintoon johtava maksullinen koulutus  
 
Yksi tärkeimmistä tuotteista on EU/ETA –alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tarjottava 
lukuvuosimaksullinen vieraskielinen koulutus. Jatkossakin SeAMKiin on tarkoitus saada 
ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita, jotka voivat olla osaltaan edistämässä alueen yritysten 
kansainvälistä kauppaa.   
 
Tutkintoon johtavaa koulutusta voidaan myydä myös tilauskoulutuksena EU/ETA –alueen 
ulkopuolisiin maihin.  
 
Lyhytkurssit ja intensiivijaksot  
 
SeAMK on kehittänyt erilaisia lyhytkursseja, joita tarjotaan myös maksullisena 
koulutuksena. Lyhytkurssien kesto on 3-5 kuukautta, joissakin tapauksissa 12 kuukautta. 
Intensiivikurssit, kesä- ja talvikoulut ovat lyhytkestoisempia 1-3 viikon opiskelujaksoja, jotka 
usein räätälöidään maksavan asiakkaan tarpeisiin pohjautuen. Yhtenä esimerkkinä 
intensiivikursseista ovat Kazakstanista tuleville maisteriopiskelijoille räätälöidyt johtamiseen 
painottuvat kurssit, joista viimeisin toteutui marraskuussa. Lyhytkursseille osallistuvilla 
henkilöillä saattaa olla kiinnostusta myös yritysyhteistyöhön.  
 
Koulutuksen ja kokonaisratkaisujen kehittäminen   
 
Kouluttajien kouluttamiselle on todettu olevan tarvetta mm. ammatillisten oppilaitosten 
opettajien, yrittäjien ja terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa. Tämän tyyppisestä 
osaamisen viennistä SeAMKilla on mm. tekniikan alalla kokemusta Vietnamista. 



Kouluttajien ja ohjaajien kouluttaminen liittyy laajemminkin koulutuksen kehittämiseen ja 
räätälöityjen koulutuspalvelujen suunnitteluun yhdessä mm. yritysten kanssa.  
 
Yhteistyöllä ja verkostoilla parempiin tuloksiin 
   
SeAMK kuuluu Finpron Education Export Finland (EEF) –verkostoon sekä alueelliseen 
Team Finland South Ostrobothnia –verkostoon. SeAMKilla on lisäksi laaja kansainvälisten 
yhteistyökorkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden verkosto, jossa on runsaasti 
potentiaalia hyödynnettäväksi sekä osaamisenviennissä että yritysten vientitoiminnassa.   
 
Helli Kitinoja. Kirjoittaja toimii koulutusvientihankkeen johtajana SeAMKissa.  
  


