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Sivistystyönantajat ry kannattaa koulutusviennin esteiden purkamista

Opetusministeri Krista Kiuru asetti elokuussa 2013 työryhmän laatimaan
toimenpideohjelman koulutusviennin vauhdittamiseksi. Työryhmä oli tarpeen, sillä
valtioneuvoston vuonna 2010 tekemän periaatepäätöksen hyvästä pohjasta ja
toimenpiteistä huolimatta koulutusviennistä ei ole kasvanut taloudellisesti merkittävää
uutta liiketoiminta-aluetta.
Sivistystyönantajat ry pitää 4.11.2013 julkistettua koulutusviennin selvitysryhmän ohjelmaa
kattavana ja hyvänä kokonaisuutena. Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet kuten mm.
korkeakoulututkintoon johtavan vieraskielisen koulutuksen maksullisuus EU/ETA – maiden
ulkopuolisille, kaikkien koulutusasteiden huomioiminen koulutusviejinä sekä pitkäjänteinen
ja tavoitteellinen ote, ovat oleellisia toimia koulutusviennin edistämiseksi.
Sivistystyönantajat ry katsoo kuitenkin, että autonomisina toimijoina korkeakoulujen tulee
saada päättää maksullisen tutkintokoulutuksen hinnoittelusta ja siitä, mitkä
koulutusohjelmat ovat maksullisia.
Ohjelman pohjalta tulee nyt ripeästi edistää koulutusvientiä.
Sivistystyönantajat ry haluaa tuoda julki omia näkemyksiään niistä keinoista, joilla
koulutusvientiä voi edistää:
1. Nykyistä lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että se sallii EU/ETA-ulkopuolisille
korkeakouluopiskelijoille tutkintoon johtavan koulutuksen myynnin.
2. Koulutusvienti on kokonaisuus, joka käsittää tutkintojen myynnin lisäksi myös muita
toimintoja mm. täydennyskoulutus, opettajankoulutus, virtuaalit oppimisympäristöt jne.
3. Koulutusviennin tulee olla mahdollista kaikille koulutusasteille; se luo mahdollisuuksia
koulutusorganisaatioiden pitkäjänteiseen kansainvälistymisen edistämiseen.

Taustatietoja koulutusviennistä:


Vuonna 2010 noin 4 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa teki tutkintonsa
muualla kuin kotimaassaan. Heistä yli puolet tuli Aasiasta: Kiinasta,
Intiasta ja Koreasta. Määrän ennustetaan kasvavan 8 miljoonaan
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vuonna 2025. Keskiluokan vaurastuessa, koulutus on perheen
investointi.
Suurin osa maailman koulutusviennin tuotoista tulee tutkintojen
myynnistä. 90 prosenttia maailman yliopistokoulutuksesta on
maksullista. Maksullisuus nähdään usein laadun takeena.
OECD:n mukaan, jos korkeakoulutus olisi teollisuuden ala, se olisi yksi
maailman dynaamisimmista.
Suomi on houkutteleva kohdemaa, koska meillä on paljon
englanninkielisiä koulutusohjelmia (yli 75 % kaikista koulutusohjelmista
voidaan opiskella englanninkielellä), korkeatasoista opetusta ja PISA –
tutkimuksen tuoma maine.
Suomen hyvinvointi perustuu vientiin, jonka osuus
bruttokansantuotteesta on noin 39 %. Viennin romahtaminen 2008
talouskriisin jälkeen pakottaa meidät etsimään muita vientialoja.
Koulutus on palvelutuote. Koulutusvientikokonaisuuteen kuuluu
tutkintojen lisäksi muita tuotteita ja palveluita mm. koulutuspalvelut ja –
teknologiat, virtuaalit oppimisympäristöt jne.
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat autonomisia toimijoita. Tällä
hetkellä Suomen lainsäädäntö estää korkeakouluja panostamasta
kokonaisvaltaisesti koulutusvientiin. Lainsäädännön esteiden
purkamisen kautta korkeakouluille annetaan mahdollisuus kehittää
liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda uusia ansaintamalleja.

Mikäli Suomi haluaa hyötyä koulutusviennistä, tulee lainsäädännön esteet purkaa ja tämän
jälkeen tehdä tavoitteellista, laaja-alaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä viennin
toimintaedellytysten kehittämisessä.
Sivistystyönantajat ry:ssä on jäsenenä Suomen 14 yliopistoa ja 290 yksityistä koulutuksen
ja opetuksen järjestäjää. Sivistystyönantajat on korkeakoulutuksen ja opetuksen alan
työnantajien edunvalvontajärjestö ja yksi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitosta.
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