
Haluatko vahvistaa osaamistasi yrityksesi tai organisaatiosi
kansainväliseen kauppaan liittyvissä vastuullisissa tehtävissä?

Haluatko oppia lisää kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista
tai hankintatoimesta?

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen |
Kansainvälisen hankintatoimen kehittäminen | Kansainvälisen

myynnin ja markkinoinnin kehittäminen | Franchisevienti|
Kansainvälinen lisensointi | Kansainvälisen sopimusvalmiuksien

myynti | Kansainväliset materiaali- ja tuotehankinnat |
Kansainväliset palveluhankinnat | Kansainväliset projektihankinnat

Kehitä osaamistasi kansainvälisessä
liiketoiminnassa ja suorita liiketoiminnan

erikoisammattitutkinto!
Startti 18.2.2021



Koulutuksen järjestäjänä toimii
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
yhteistyössä Management Institute
of Finland (MIF Oy) kanssa.

Seuraava startti 18.2.2021

Koulutuksen arvioitu kesto n. 1,5 vuotta.

Koulutus on suunnattu
• vastuullisissa kansainvälisen kaupan

tehtävissä toimiville tai niihin siirtyville
• yrityksen, tuotteen, tuoteryhmän tai

markkina-alueen vienti- tai
hankintatoiminnasta vastaaville

• henkilöille, jotka tarvitsevat kehittää
kansainvälisen kaupan osaamistaan ja
haluavat osaamisestaan virallisen
tutkintotodistuksen

Koulutuksen hyödyt
• kehität valmiuksiasi suunnitella ja

toteuttaa yrityksen kansainvälistä
toimintaa

• kehität kykyäsi hoitaa ja johtaa erilaisia
jakelukanava- ja yhteistyöverkostoja

• parannat valmiuksiasi neuvotella ja
solmia organisaatiosi kauppasopimuksia

• suoritat virallisen tutkinnon (EQF/NQF-
taso 5) oman työsi ja sen kehittämisen
kautta

• hyödynnät muiden osallistujien ja MIFin
kansainvälisen kaupan osaajaverkostoa

Koulutuksen aloituksen edellytykset
• Sinulla on mahdollisuus tehdä

kansainväliseen kauppaan liittyviä
vastuullisia myynnin tai hankintatoimen
työtehtäviä.

• On tärkeää, että keskustelet
koulutukseen hakeutumisesta etukäteen
esihenkilösi kanssa, jos olet
työsuhteessa. Esimiehen puolto /
työnantajan hyväksyntä opinnoille on
ehdoton edellytys oppisopimuksen
solmimiseen.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan
koulutuskokonaisuus oppisopimuksena
koostuu
- suunnitellusta ja ohjatusta työelämässä

oppimisesta.

- osaamistarpeittesi mukaan valituista
yhteisistä koulutuspäivistä sekä näyttöjen
toteuttamisesta omassa työssä.

Työpaikkaohjaaja / mentori
• Työelämässä oppimisen tueksi valitset

itsellesi työpaikkaohjaajan, joka voi olla
oma esimies tai yrittäjällä mentori.

• Työpaikkaohjaaja/ mentori seuraa
kehittymistäsi ja tukee sinua opintojen
yhdistämisessä työtehtävissäsi.

• Koulutusohjelma vaatii paitsi osallistujalta
myös työpaikkaohjaajalta aikaa ja
panostusta onnistuakseen. Ilman
oppimiskumppanuutta tämä ei ole
mahdollista.

• Tietoa työpaikkaohjaajasta/ mentorista
kysytään jo haun yhteydessä.

• Annamme lisätietoja
työpaikkaohjaajan/mentorin roolista

• Yrittäjänä toimiva voi etsiä mentorin
mentoripankista
https://mentoripankki.recit.fi/

• Työpaikkaohjaaja/mentori toimii myös
yhtenä tutkinnon (näyttöjen) arvioijana.

https://mentoripankki.recit.fi/


Hakeutuminen liiketoiminnan EAT, kansainvälisen liiketoiminnan
osaamisalan oppisopimuskoulutukseen 15.1.2021 mennessä:

Hakulomakkeen täyttäminen
1. Hae osoitteessa https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx
2. Valitse ”Tavallinen/Virkamies” ja paina ”Jatka”
3. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Sirpa Katajalaakso, koulutustarkastaja”
4. Oppisopimuskoulutus, johon haet: ”Liiketoiminnan eat, kansainvälisen liiketoiminnan

osaamisala”
5. Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti. Työkokemus lisätään ”Lisää uusi” –linkistä.
6. Löydät lomakkeen täyttöohjeita sinisistä info-ympyröistä.
7. Lopussa olevaan Mahdolliset lisätiedot –kenttään kirjoita perustelut, miksi haet tähän

koulutukseen ja kuittaus siitä että esihenkilö puoltaa osallistumistasi tähän koulutusohjelmaan.
Lisäksi merkitse alustavasti valitsemasi valinnaiset tutkinnon osat (1+1 kpl), tutkinnon osien
valinta tarkentuu HOKS-keskustelussa.

Valinnaisen tutkinnon osat voit valita seuraavista:

Valinnaiset tutkinnon osat I – valitse yksi seuraavista:
• Kansainvälisen hankintatoimen kehittäminen tulee kysymykseen, voit työssäsi suunnitella ja

kehittää kansainvälistä hankintatoimintaa
• Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen tulee kysymykseen, kun voit

suunnitella ja kehittää kansainvälistä myyntiä ja markkinointia

Valinnaiset tutkinnon osat II – valitse yksi seuraavista:
• Franchisevienti, kun hoidat franchisingsopimuksen toimeenpanoa.
• Kansainvälinen lisensointi, kun osaat neuvotella ja hoitaa lisenssisopimuksen toimeenpanoa
• Kansainvälisen sopimusvalmistuksen myynti, kun neuvotella kansainvälisen

sopimusvalmistussopimuksen ja hoitaa sen toimeenpanoa
• Kansainväliset materiaali- ja tuotehankinnat, kun osaat valita toimittajat ja neuvotella

hankintasopimuksen
• Kansainväliset palveluhankinnat, kun osaat valita toimittajat ja neuvotella

palveluhankintasopimuksen
• Kansainväliset projektihankinnat, kun osaat valita toimittajat ja neuvotella hankintasopimuksen.
• Kansainvälisen sopimusvalmistuksen hankinta, kun osaat neuvotella kansainvälisen

sopimusvalmistushankintasopimuksen.
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, kun osaat valita omalta vastuualueeltasi

keskeisen kehittämiskohteen sekä suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin
• Myynti ulkomaisen edustajan kautta, kun osaat neuvotella sopimuksen ulkomaisen edustajan

kanssa
• Palvelujen vienti, kun osaat neuvotella palvelujen vientisopimuksen ja hoitaa sen

toimeenpanoa.
• Projektivienti, kun osaat laatia projektiviennistä tarjouksen
• Suora vienti, kun osaat neuvotella sopimuksen asiakkaan kanssa sekä osallistua sen

toimeenpanoon

Lopuksi paina ”Lähetä tiedot”. Saat kuittauksen, kun lähetys on onnistunut.

https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx


Haku- ja oppisopimusprosessi

A. Haun päätyttyä koulutuksen järjestäjä käy hakijoiden tiedot läpi ja varmistaa
työtehtävien soveltuvuuden valittuihin tutkinnon osiin.

B. Koulutuksen järjestäjä päättää valinnoista ja ilmoittaa kaikille hakijoille.
Valituille lähetetään oppisopimuksen sähköinen alkukartoitus, joka on osa
opintojen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).

C. Henkilökohtaiset HOKS tapaaminen/keskustelu järjestetään Teamisin kautta.
MIF Oy:n kouluttaja sopii kanssasi keskusteluajan. Alkukartoitus tulee olla
tehtynä ennen tapaamista, alkukartoitus toimii henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnittelun pohjana.

D. Oppisopimuksen allekirjoituspäivä sovitaan oppisopimustoimen taholta.

Lisätietoja

Koulutustarkastaja Sirpa Katajalaakso (hakeutuminen ja oppisopimusasiat)
Stadin ammatti- ja aikuisopisto oppisopimuspalvelut
sirpa.katajalaakso@hel.fi, 040 505 4538

Timo Huuskonen (tutkinnon ja koulutuksen sisältö)
Management Institute of Finland MIF Oy,
timo.huuskonen@mif.fi, 050 5584 661
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