
Koulutusmatkailun ”Best Practices” 5.11. 
- Alueellinen yhteistyö ja 

yhteistarjooman kehittäminen



PINO Networkin tarina
Koulutusviennin ja yhteistyön merkitys

 Hankerahoitusta käynnistämiseen
 Kaakao (Pohjois-Pohjanmaan 

koulutusviennin kasvu ja 
kansainvälistyminen) 2017

 Kookos (Koulutusorganisaatioiden 
koulutusviennin innovaatiotoiminnan 
kehittäminen) 2018

 Kahvi (Koulutusviennin alueellisen 
osaamisen vahvistaminen) 2019

PINO = Pohjoisen Innovaatiot 

• Hankkeiden ympärille perustettu verkosto 
• 5 + n. 60 yritystä eri puolilta Suomea
• PINO Networkin jäsenet tekevät tai 

pyrkivät tekemään koulutusvientiä
• Oulun alueen koulutusvientiin liittyvän 

osaamisen näkyvyyden parantamiseksi ja 
yhteistyön edistämiseksi

• Oma brändi, jolla kansallista ja kansainvälistä 
näkyvyyttä

• Education Finlandin jäsen, Worlddidacin
liitännäisjäsen
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• PINOn kautta yhteinen näkyvyys esim. 
messuilla (GESS Dubai, IDEE Hangzhou, 
Swissdidac Bern, Asia Edutech Singapore, 
Nairobi Innovation Week,…)

 liidejä, kontakteja, näkyvyyttä Oululle ja 
Pohjois-Suomelle

• Yhteistyön syveneminen hankkeiden myötä

• Yhteistyö kysynnän kautta 

• Koulutusmatkailu merkittävä koulutusviennin 
osa-alue

• Esimerkkejä yhdessä kehitetystä:

• Opettajien / rehtorien 
täydennyskoulutukset

• Arctic Education Forum -konferenssi
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Rehtorien / opettajien 
täydennyskoulutuskonsepti



Koulutus yhteinen ja hyväksi koettu konsepti:

• Koulutuksen sisällön koordinointi 
Täydentävien opintojen keskus, Oulun 
yliopisto

• Koulutuksen sisältö yhteistyössä 

• Oulun kaupungin sivistys- ja 
kulttuuripalvelut, 

• Oulun yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunta, Oulun normaalikoulu ja esim.

• koulutuskuntayhtymä OSAO sekä 

• muut asiantuntijat verkostosta

• Ohjelmakokonaisuuden koordinointi 
matkanjärjestäjä
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Koulutuksen sisältö:

• kesto 2 viikkoa tyypillisesti

•Räätälöidään, mutta konseptia noudattaen

•Asiakkaan toiveita kuunnellaan, tyypillisesti 
matkanjärjestäjä toimii välittäjänä

•Sisältö on suunniteltu siten, että teoria ja käytäntö 
vuorottelevat

•Ajankohtaista, uutta tutkimustietoa, Oulun 
koulun erityisyyksiä, kouluvierailut jne.

•Myös keskusteluja ja itsenäistä työskentelyä
•Esim. Kiinassa osallistujilta edellytetään paljon 
työtä ja raportointia

•Matkanjärjestäjä organisoi viikonlopun ohjelman, 
tyypillisesti Rovaniemi, mutta myös Rokua, Syöte, 
Hailuoto ja paljon muita hienoja kohteita
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Vahvuuksia:

• Oulun alueen monipuolinen opetus- ja 
kasvatusalan osaaminen, ”living lab”

• Oulun sopiva koko: Toimiva yhteistyö, ei 
kilpailua, asiantuntijaverkostot

• Luonto, puhtaus, turvallisuus

Huomioitavaa:

• Asiakkaan budjetin tuomat rajoitukset

• Eri toimijoiden hinnoittelu

• Resurssit

• Kulttuurierot

• Pandemian vaikutukset nyt ja jatkossa

• Yhden luukun palvelut tarpeen!



Arctic Education Forum 
(AEF)



• Oulun oma opetus- ja kasvatusalan 
kansainvälinen tapahtuma AEF 
järjestetty 12/2018 ja 2/2020

• Lisäksi 4 webinaaria 2020, yhteistyössä 
Worlddidacin ja Education House 
Finlandin kanssa (seuraava 11.11., 
aiheena yrittäjyyskasvatus)

• Tuo kansainväliset vieraat Ouluun 
näkemään ja kokemaan

• ”vauvasta vaariin”

• Tuo yhteen oppilaitokset, yritykset ja 
potentiaaliset asiakkaat

• Kussakin tapahtumassa oma
ajankohtainen teema
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• Yhteisvoimin PINO-tiimin koordinoimana, 
puhujat oppilaitoksista ja yrityksistä

• Yrityksille näkyvyyttä, mm. match-making

• AEF –brändillä kansainvälistä näkyvyyttä

• Pohjoisen eksotiikkaa hyödyntäen, 
Oulua ja Pohjois-Suomea hyödyttäen

• Suunnitteilla AEF 2021



Lisätietoja:

Anne Viherkari
Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto
anne.viherkari@oulu.fi
040-6744241

www-sivut: www.pinonetwork.fi

Facebook: www.facebook.com/pinonetwork

Twitter: https://twitter.com/PinoNetwork

Instagram: https://www.instagram.com/pinonetwork/
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