
Tarvitseeko yrityksesi
kansainvälisen kaupan asiantuntijaa?

Ota meihin yhteyttä!

International 
Business Expert



Miten koulutusohjelma etenee?

• Koulutusohjelma käynnistyy 1.10.2018.
• Ohjelman koulutusjaksot pidetään 1.10-31.12.2018 ja 18.-

22.3.2019.
• Tyynenmeren Aasian ryhmä tekee Kiinaan ja Hongkongiin                                                                                                                                      

suuntautuvan opintomatkan toukokuussa 2019 Jukka ja                                                                                                                                               
Susanna Lahtisen johdolla (8 pv) ja saksankielisen 
Euroopan ryhmä toukokuussa 2019 (7 pv) Timo Holopaisen 
johdolla.

• Ohjelman lomajakso on 18.-22.2.2019. (5 pv).  
• Koulutusohjelma päättyy 29.5.2019. 
• Opiskelijat voivat tutustua projektityöyrityksensä 

toimintaan osapuolten niin halutessa jo lähiopetusjakson 
aikana. He voivat työskennellä yrityksessä ohjelman 
pääopettajan kanssa sovitun mukaisesti.

Projektityöyrityksen Turun ammattikorkeakoululle projektityön-
tekijän rekrytointiprosessista, 70 päivän pituisesta erikoiskoulu-
tuksesta, 5 kuukauden projektityötyöjaksosta ja opintomatkas-
ta maksama hinta 8 kuukauden ajalta on 2.000 EUR (+ alv 24 %).

Turun ammattikorkeakoulun ensimmäinen kansainvälistymisoh-
jelma Avaintulos Oy:n kanssa toteutettiin vuonna 1994. Ohjel-
missamme on ollut 164 opiskelijaa ja niistä projektityöntekijän 
ottaneita yrityksiä on ollut 128.

   

Kansainvälisen liiketoiminnan menestyskonsepti on opittavis-
sa oleva asia. Yritysten kyvystä hallita markkinoidensa liiketoi-
mintakulttuurit, myynti, markkinointi ja brändin rakentaminen, 
viranomaisbyrokratia, rahoitus, hankintatoimi, liikejuridiikka ja 
toiminnan vastuullisuus on tullut menestymisen avaintekijä.

Maailma on muuttunut. Kiinasta on lähivuosina tulossa maail-
man suurin ja Intiasta kolmanneksi suurin talous. Saksa on ol-
lut jo vuosia EU:n nopeimmin kasvava ja kilpailukykyisin talous 
ja suunnannäyttäjä. Saksa oli suomalaisyritysten suurin vienti- 
ja tuontimaa vuonna 2017.

Tärkeintä kansainvälisessä kaupassa on osapuolten välille syn-
tynyt vahva luottamus, jonka aikaansaaminen vaatii huolellis-
ta paneutumista markkinoiden erityispiirteisiin sekä henkilö-
kunnan jatkuvaa kouluttamista ja suhdeverkoston huoltamis-
ta. Ohjelman erityisasiantuntija Jukka Lahtinen kiteyttää kou-
lutuksen tavoitteet seuraavasti:
’Haluamme auttaa yrityksiämme ja heidän työntekijöitään kan-
sainvälisen markkinan analysoimisessa, liiketoiminnan käynnistä-
misessä ja kohdemaahan sopivan liiketoimintakonseptin kehittä-
misessä. Meille on tärkeintä se, että kumppanimme menestyvät.’

Mitä yrityksenne hyötyy ohjelmasta?

Yritys saa projektityöntekijäkseen noin 5 kuukaudeksi erikois-
koulutuksen saaneen kansainvälisen liiketoiminnan asiantun-
tijan (tammi–toukokuu 2019).

Projektityöntekijä voi työskennellä joko Suomessa tai yrityk-
senne nimeämässä Tyynenmeren Aasian tai saksankielisen Eu-
roopan maassa. 

Millainen yritys voi päästä ohjelmaan?

1. Yritys on toimiva ja vakavarainen.
2. Yrityksellä on Tyynenmeren Aasiaan tai saksankieli-

seen  Eurooppaan suuntautuvaa liiketoimintaa tai selkeä 
suunnitelma liiketoiminnan aloittamisesta.

3. Yrityksellä on tarvetta rekrytoida palvelukseensa kan-
sainvälisen liiketoiminnan asiantuntija. 

4. Yritys sitoutuu ohjaamaan projektityöntekijäänsä hänen 
työssäoppimisjaksonsa aikana.

#ExcellenceInAction Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja 
hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. 
#Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimis-
menetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle 
sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä 
linkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.

International Business Expert - kansainvälisen kaupan asiantuntijakoulutus
Turun ammattikorkeakoulu Oy toteuttaa kansainvälisen kaupan asiantuntijakoulutuksen International Business Expert 
1.10.2018–29.5.2019 työvoimakoulutuksena yhteistyössä Avaintulos Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Varsi-
nais-Suomen TE-toimiston kanssa. Ohjelmaan valitaan ensisijaisesti kaupallisen tai teknillisen korkeakoulututkinnon 
suorittaneita opiskelijoita, jotka soveltuvat koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella kansainvälisen liiketoimin-
nan tehtäviin. Osallistujilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen osaamista.

Ohjelman kokonaiskesto on 160 pv. Koulutukseen otetaan valintahaastattelujen tulosten perusteella 20 TE-toimiston 
hyväksymää hakijaa. Tyynenmeren Aasian ja saksankielisen Euroopan suuntautumisvaihtoehtoihin valitaan kumpaan-
kin 10 opiskelijaa. Kyseessä on rekrytoiva koulutusohjelma, jonka tavoitteena on osallistujien työllistyminen projekti-
työyritykseensä ohjelman päättymisen jälkeen.
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     Yhteistyössä:
Your Know-How & Know-Who in Asia
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