
LIIKETOIMINNAN 
ERIKOISAMMATTITUTKINTO 

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala  
8.4.2021–16.6.2022 Keski-Suomi



Soita ja kysy lisää: Olli Jämsén, p. 050 408 8073 
Petri Hytönen, p. 050 537 9900

Kehitä kansainvälisen kaupan  
osaamistasi ja suorita liiketoiminnan  
erikoisammattitutkinto!

Tutkinnon edellyttämän osaamisen osoitat koulutuksen 
yhteydessä oman työsi ja organisaatiosi lähtökohdista. 
Voit suorittaa tutkinnon esimerkiksi suunnittelemalla ja 
hoitamalla kokonaisvaltaisesti oman vastuualueesi  
kansainvälistä liiketoimintaa.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Ohjelman aikana
• kehität valmiuksiasi suunnitella ja toteuttaa yrityksen 

kansainvälistä toimintaa
• kehität kykyäsi hoitaa ja johtaa erilaisia jakelukanava- ja 

yhteistyöverkostoja
• parannat valmiuksiasi neuvotella ja solmia tarkoituksen-

mukaisia kauppasopimuksia
• saat mahdollisuuden suorittaa virallisen tutkinnon oman 

työn kehittämisen kautta
• saat osaamisestasi virallisen tutkintotodistuksen.
• saat tueksi MIFin kansainvälisen osaamisen ammattilais- 

verkoston

LIIKETOIMINNAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO  JA 
TUTKINTOKOULUTUS SOPII SINULLE, JOKA

• toimit vastuullisissa kansainvälisen kaupan tehtävissä tai  
   olet siirtymässä niihin
• vastaat itsenäisesti joko koko yrityksen, tuotteen, 
   tuoteryhmän tai markkina-alueen vienti- tai
   hankintatoiminnasta
• omaat kokemusta kansanvälisen kaupan tehtävistä ja
   haluat sertifioida osaamisesi.

TYÖSKENTELYMENETELMINÄ KÄYTÄMME
 
• inspiroivia tapausesimerkkejä
• harjoituksia todellisista kansainvälisen kaupan tilanteista
• orientaatiotehtäviä
• sosiaalista oppimista ja kokemusten vaihtoa muiden              
   osallistujien kanssa
• sähköisiä oppimisympäristöjä

TEEMAT 
 
• Kilpailuetua asiakaslähtöisellä strategiatyöllä
• Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin suunnittelu
• Advanced International Negotiations
• Menestyksekäs edustaja- ja jakeluverkostoyhteistyö
• Digitaalinen myynti ja markkinointi kansainvälisessä 

b-to-b-kaupassa
• Kansainväliset kauppa- ja jakelijasopimukset 
• Toimiva maksuliikenne, myyntisaatavien turvaaminen
• Kauppasopimusten toteuttaminen – sujuvat toimitukset
• Effective Presentation Skills

KOULUTUSPAIKKA

Äänekoski/etäkoulutus 

HINTA 
 
Oppisopimuskoulutuksena toteutettuna maksuton.

HAKEUTUMINEN 
 
26.3.2021 mennessä linkistä: https://poke.fi/koulutus/
kansainvalisen-liiketoiminnan-osaamisala-liiketoiminnan-
erikoisammattitutkinto. Jokaiselle solmitaan oppisopimus 
ja se edellyttää työ- tai virkasuhdetta koko oppiajalle ja 
ao. tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä. 
 
Lisätietoja oppisopimuksesta:
hakijapalvelu@poke.fi, p. 040 712 0935.

Koulutus sisältää 12 koulutuspäivää.  
Lisätiedot: Olli Jämsén,  
p. 050 408 8073, olli.jamsen@mif.fi  
Petri Hytönen, 
p. 050 537 9900, petri.hytonen@mif.fi
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LIIKETOIMINNAN  
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
8.4.2021–16.6.2022

Me MIFissä 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/mif-tutkinnot/

SATSAA MENESTYKSEEN – HAE MUKAAN NYT! 


