
 

 

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jäl-
keen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimi-
neille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistu-
mista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. 

Kaipaatko koulutusvientiin kokonaisvaltaisempaa näke-
mystä, systemaattisempaa otetta ja vertaistukea? Tule 
vahvistamaan osaamistasi Koulutusviennin erikoistumis-
koulutukseen! 

Kenelle: Koulutusviennissä toimivat asiantuntijat, projekti-

päälliköt, kouluttajat ja opettajat ammatillisella toisella as-
teella, lukioissa, vapaassa sivistystyössä ja perusopetuksessa. 
Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä (2 - 
3 hlöä) organisaatioista. 

Koulutusaika: 1.9.2021 - 11.5.2022 

Koulutuspaikka: Hämeenlinna ja/tai verkko. 

Koulutuksen kielet: Koulutus ja materiaalit ovat englannik-
si, kouluttajat voivat tarvittaessa selventää asioita suomeksi. 

Koulutuksen laajuus: 30 op 

Kouluttajat: HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asi-
antuntijat sekä vierailevia asiantuntijoita. 

Koulutuksen osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan 
ja kykyään: 

• tunnistaa asiakastarpeita koulutusviennin asiakkaan 
kanssa neuvotellen 

• suunnitella ja tuotteistaa palveluita 

• toteuttaa ja arvioida koulutusviennin projekteja koti-
maassa ja ulkomailla 

• tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia 

• kehittää tiimimäisesti oman organisaation koulutusvienti-
osaamista 

Toteutus:  
Osallistujan prosessi perustuu projektimaisesti oman organi-
saation koulutusvientitoiminnan, koulutusvientituotteen, 
sen osan tai aihion kehittämiseen.  
 
Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja 
toimintamuotoja: koulutuspäivät (lähi tai verkko), webinaa-
rit, pienryhmätyöskentely verkossa, kehittämistehtävät, 
osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä itsenäi-
nen työskentely. 

Koulutukset toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat 
tuovat koulutuspäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, 
älypuhelin tai kannettava tietokone). 

Koulutukselle on laadittu osaamisvaatimukset: 
https://bit.ly/2m7OMhA 
Opiskelijan asiantuntemuksen osoittaminen perustuu au-
tenttisiin työnäytteisiin, esimerkkeinä koulutusviennin asiak-
kaille tehtävät tarjoukset, palvelukuvaukset ja myyntiesitte-
lyt monimuotoisina dokumentteina. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tun-
nustaminen (AHOT):  
Aiemmin hankittu osaaminen tarvittaessa tunnistetaan viral-
listen dokumenttien (todistukset) avulla tai osaamisen näy-
töllä. 

Osaamisalueet: 
1. Koulutusvientihankkeen projektointi ja tuotteistaminen  
2. Pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen 
3. Myynti- ja neuvottelutaidot koulutusviennissä 
4. Tarjousprosessi 
5. Koulutusvientihankkeen toteutuksen seuranta ja kehittä-
minen 
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Koulutusviennin erikoistumiskoulutus 30 op  



 

 

Koulutuksen teemat ja aikataulu: 

Koulutuspäivät 1 & 2: Koulutusvienti liiketoimintana 
Ajankohta: 1.9.2021 klo 12 - 17 ja 2.9.2021 klo 9 - 15  
Teemat:  
- Koulutusviennin käsite ja muodot 
- Erilaiset asiakkuudet / kumppanuudet 
- Esimerkkejä koulutusviennin suunnittelusta, projekteista 
ja johtamisesta 
 

Koulutuspäivä 3: Pedagoginen kontekstualisointi 
Ajankohta: 12.10.2021 klo 9 - 16  
Teemat: 
- Oppimiskäsitykset meillä ja muualla 
- Erilaiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt 
- Kulttuurienvälinen kompetenssi 
 

Koulutuspäivä 4: Myynti- ja neuvottelutaidot  
koulutusviennissä 
Ajankohta: 1.12.2021 klo 9 - 16.30  
Teemat: 
- Co-creation, tuotteistaminen ja narratiivit 
- Palveluiden ja ratkaisujen myynti ja markkinointi 
- Myyntineuvottelut käytännössä 
 

Webinaari: 2/2022  
(ajankohta tarkennetaan myöhemmin) 

 

Koulutuspäivä 5: Tarjousprosessi  
Ajankohta: 15.2.2022 klo 9 - 16  
Teemat: 
- Tarjouspyynnöstä sopimukseen  
- Kannattavuus, kustannusrakenne ja hinnoittelu 
- Riskienhallinta  
- Sopimus 
 

Webinaarit: 3/2022  
(ajankohdat tarkennetaan myöhemmin)  
 

Koulutuspäivä 6: Koulutusvientihankkeen toteutuksen  
seuranta ja kehittäminen   
Ajankohta: 7.4.2022 klo 9 - 16  
Teemat: 
- Seuranta 
- Arviointi ja vaikuttavuus 
- Jälkihoito 
- Palvelun ja omien prosessien edelleen kehittäminen 
 

Koulutuspäivä 7: Kehittämisprojektien purku 
Ajankohta: 11.5.2022 klo 9 - 16  
Teemat: 
- Esitykset ja tulevaisuuden suunnitelmien ideointi  
- Koulutuksen palautteet  
 

 

KOULUTUKSEN HAKUAIKA: 15.3. - 16.4.2021 

Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka on saata-
villa haun avauduttua: https://www.hamk.fi/hae-
hamkiin/erikoistumiskoulutukset/ 
 

Osallistujien valinta:  

• Valinta perustuu hakemuksiin, jotka pisteytetään. 

• Hakemuksessa vaadittavat liitteet: tutkintotodistus/-
todistukset ja CV.  

• Lisäksi hakijan vapaamuotoiset, englanninkieliset perus-
telut hakeutumiselleen. 

• Osallistumisen edellytyksenä on työnantajan sitoutumi-
nen koulutusvientitoiminnan kehittämiseen. 

• Hakemuksesta tulee käydä ilmi millä tavoin oma organi-
saatio on mukana koulutuksen aikana tapahtuvassa 
kehitystyössä. 

• Mikäli hakijoita on tavoiteltua enemmän, tasapistetilan-
teessa osallistujavalinta perustuu arvontaan. 
 

Osallistumismaksu:  
660 €/osallistuja (alv. 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan 
koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Koulutusten toteu-
tuksen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia. Matka-, 
majoitus- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. 

Hakeutuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyy-
dämme ilmoittamaan välittömästi. Hakuajan päättymisen 
jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 50 % koulu-
tuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan 
koko koulutuksen hinta. 

 

TIEDUSTELUT:  
 
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
Johtava työelämäpalvelupäällikkö Esa Inget,  
puh. 040 587 9886, esa.inget@hamk.fi  
 
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,  
puh. 050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi 

 
 
 
Koulutusviennin erikoistumiskoulutus toteutetaan osittain 
yhteistyössä OAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun 
vastaavan erikoistumiskoulutuksen kanssa. 

 


