
MATKAILUALAN
KANSAINVÄLISTYMISOHJELMA

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto 
alkaa 10.5.2017 Rovaniemellä



Hakeutuminen:  
Ammattiopisto Lappia 
Katja Jaako-Körkkö, p. 040 648 2941, katja.jaako-korkko@lappia.fi  

Lapin oppisopimuskeskus 
Anne Puroaho, p. 040 778 6372, anne.puroaho@lapinoppisopimus.fi

Management Institute of Finland MIF Oy järjestää matkai-
lualalle Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon valmen-
nusohjelman yhteistyössä Ammattiopisto Lappian ja Lapin 
oppisopimuskeskuksen kanssa. 

Ohjelma valmistaa viralliseen näyttötutkintoon, jonka edel-
lyttämä osaaminen osoitetaan koulutuksen yhteydessä 
oman työn ja organisaation lähtökohdista. Osallistuja suorit-
taa tutkinnon suunnittelemalla ja hoitamalla kokonaisvaltai-
sesti oman vastuualueensa kansainvälistä toimintaa.

HYÖDYT JA TAVOITTEET 
Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan kansainvä-
lisen kaupan osaamista ja sitä kautta edistää osallistujan yri-
tysten menestymistä kansainvälisessä kaupassa.

Ohjelman kautta osallistuja: 
• kehittää valmiuksiaan suunnitella ja toteuttaa yrityksensä 

kansainvälistä toimintaa 
• kehittää kykyään hoitaa ja johtaa toimialakohtaisia 

jakelukanava- ja yhteistyöverkostoja 
• kehittää valmiuksiaan neuvotella ja solmia 

tarkoituksenmukaisia kauppasopimuksia
• saa tueksi MIFin kansainväisen osaamisen 

ammattilaisverkoston
• saa mahdollisuuden suorittaa virallisen tutkinnon oman 

työn kehittämisen kautta 
• saa osaamisestaan virallisen tutkintotodistuksen. 

KENELLE 
Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto on suunnattu mat-
kailualan toimijoille, kansainvälisen markkinoinnin ja myyn-
nin vastuullisia tehtäviä hoitaville ammattilaisille. Henkilöille, 
joilla on vastuu joko koko yrityksen, tuotteen, tuoteryhmän 
tai markkina-alueen vientitoiminnasta.

OPPIMISMENETELMÄT JA -MATERIAALIT 
MIF soveltaa ja toteuttaa monimuotoisia, kehittyneitä oppi-
misen menetelmiä, joita ovat mm: vuorovaikutteiset luen-

not, osallistavat ryhmätyöt ja esimerkit, Moodle-oppimisym-
päristö, pienryhmäkonsultaatio, kansainvälinen 
benchmarking, nettiaineistot, videoklipit, soveltavat ryhmä-
työt ja konseptoitujen menetelmien harjoitteleminen. 

SISÄLTÖ
Aiheina mm.:
• toimivan kansainvälistymissuunnitelman laatiminen ja 

kehittäminen
• myynti- ja markkinointisuunnitelman laatiminen
• johtamis- tai yhteistyökäyttäytymisen 360-arviointi
• Successful International Negotiations and Presentations
• strateginen asiakasjohtaminen 
• digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media 

kansainvälisessä b-to-b ja b-to-c toiminnassa
• kansainvälisen myyntityön suunnittelu, toteutus, 

seuranta ja kehittäminen
• tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille
• tehokas hinnoittelu, kannattavuus ja budjetointi
• kansainväliset kauppa- edustaja- ja jakelijasopimukset 
• kansainvälisen kaupan maksuliikenne ja 

rahoitusjärjestelyt
• jakelukanavien merkitys arvoketjussa
• johtamis- tai yhteistyökäyttäytymisen uusinnan 

360-arvioinnin palaute.
 
KOULUTUSPAIKKA 
Kemi/Tornio ja Rovaniemi

HINTA 
Ohjelma toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sinulle jää 
maksettavaksi OPH:n tutkintomaksu 58 €.

Ajankohta: Aloituspäivä on 10.5.2017.  
Koulutus kestää n. 1,5 vuotta ja sisältää  
12 koulutuspäivää. 

Lisätiedot: Rauno Logrén,  
p. 0400 700 565, rauno.logren@mif.fi
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Me MIFillä haluamme mahdollistaa urallasi etenemisen ja ammatissasi kehittymisen. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla
työelämässä korkealle arvostettuja koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Opiskelu meillä on helppoa, se onnistuu joustavasti työn ohessa. 
Mahdollisia oppimisreittejä on monia. Mitä sinä haluaisit oppia? Tutustu: mif.fi/tietoa-meista/nayttotutkinto, p. 010 432 1004.

HAE MUKAAN HETI - HAKU PÄÄTTYY 30.4.2017! 


