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Koulutuksellinen ekosysteemi: 
Laajaa osaamista
suomalaisesta
koulutussektorista yhden
sateenvarjon alla.

Julkisten ja yksityisten
toimijoiden saumattomassa
yhteistyössä paras osaaminen
esille yhdessä. 

→Mahdollisuus tarjota
uniikkeja, korkean laatutason
koulutuspalveluita
kansainvälisesti.



Education institutions and companies

~5000 Education experts

~5000 Forest bioeconomy experts



Education Finlandin maantieteellinen tiekartta



Eduparkin osaamisalueita 

• Opettajankoulutus

• Metsäbiotalous

• Hyvinvointi

• Kiertotalous

• Oppimisteknologiat

• Kaivososaaminen

• …ja monia muita!



Palvelumahdollisuudet

• Koulutusvierailut ja matkat
• Rehtorit, opettajat, koulujen omistajat, hallinto, ministeriöt, jne

• Asiantuntijakoulutukset
• Kansainväliset koulutusohjelmat, jatkokoulutukset, lisäkoulutukset, 

räätälöidyt kurssit ja koulutusohjelmat, jne.

• Konsultointipalvelut
• Opetussuunnitelmatyö, oppilaitoksen perustamiseen liittyvä konsultaatio, 

matchmakingpalvelut, osaamisen kehittäminen, opiskelijapalvelut jne.

Osaaminen laajaa -> paljon erilaisia palvelumahdollisuuksia



Koulutusvientiprosessin ydinosat



Tuotteistamisen tasot

• Taso 1: Osittain suljettu malli
• Palveluntuottajalla tai alihankkijalla rajattu mahdollisuus muokata tuotetta
• Oppilaitosesittelyt, valmiit campit

• Taso 2: Osittain avoin malli
• Perustuote räätälöitävissä kohdemaan kulttuurin ja tarpeen mukaan
• Esim. suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaiset opettajankoulutukset ja 

leirikoulut, spesifit asiantuntijavierailut tarkennetuilla fokuksilla 
esim.metsäbiotalouden ratkaisut

• Taso 3: Avoin malli
• Asiakkaan kehittämishaasteista liikkeelle lähtevä
• Esim. koulutusjärjestelmän osien kehittämispalvelut



Tuotteistaminen, taso 1

• Usein kysytyt temaattiset kokonaisuudet
• Koulujen johtaminen, Suomen koulutusjärjestelmään tutustuminen, 

opettajankoulutukseen tutustumispaketit, osa campeista
• Esim. Edukarjalan erasmus+ tuotteet

• Esim. UEF:in modulaariset vierailutuotteet

Asiakas
Suomalainen 

DMC-
operaattori

EduPark
Palvelun 
tuottajat(   )



Tuotteistaminen, taso 2: Koulutusvierailut, 
asiantuntijavierailut, leirikoulut

Asiakas
Paikallinen 

matkan-
järjestäjä

Suomalainen 
DMC-

operaattori

EDUPARK

Palvelun 
tuottajat

Mahdolliset 
kaupunki-
kumppanit



Sisältöesimerkkejä, taso 2

Leirikoulut oppilaille

Kesto: 7-14 päivää

• 5-6 –luokkalaisille (12-13 vuotiaille) ja 8-9 –
luokkalaisille (15-16 vuotiaille)

• Perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan, 
ilmiölähtöinen pedagogiikka, paljon 
aktiviteetteja, erilaisia oppimisympäristöjä

• Kansainvälistyminen, kieli, kulttuuri

• Oppiminen suomalaisen oppilaan kanssa

• Ryhmäkoko: max 200 lasta, max 20/ryhmä

Räätälöidyt koulutusvierailut 
asiantuntijoille

Kesto: 1-10 päivää

• Suomalaisen koulutusjärjestelmän 
tutustumiset

• Varhaiskasvatus

• Peruskoulutus

• Metsäbiotalous

• Kiertotalous

• Ikäosaaminen ja terveydenhuolto

• Soft skills, transversaalit taidot, 
kaivostoiminta jne

• Ryhmäkoko: normaalisti 8-20



Tuotteistaminen, taso 3

• Asiakas ei itsekään tiedä mitä tarvitsee
• Tarveanalyysi

• Esim. Afrikassa: 
• Luultiin lähihoitajakoulutuksen tarve -> opettajankoulutustarve ensin tarpeellinen, 

digiloikka, pitkäjänteinen kehittämistyö, kulttuuriset erot hoitotyön opettamisesta yms

• Esim. Taideopetuscase: 
• kiinnostus opetuksen kehittämiseen -> 

• analyysi: opetus melko hyvin kunnossa, mutta toimintaympäristön suunnittelu heikkoa

• -> vaikutus käytettäviin pedagogiikkoihin ja oppimiseen 

• -> oppimisympäristön kehitys 

• -> opetusmenetelmien kehitys



Verkoston markkinointi- ja myyntipuheet

• Empatisointi, tarpeen tunnistaminen

• Tuntemus oman ja kumppaneiden tarjoaman mahdollisuuksista

• Reaktiivisuus, luovuus

• Rohkeus tarjota erilaisia ratkaisuita, myös muidenkin puolesta!



Verkostotoimijuuden haasteita

• Code of Conduct

• Avoimuus

• Vastuukysymykset

• Tulouttaminen

• Tuotteiden yhteinen rakentaminen

• ”Me” verkostona



Kiitos!


