
VIENTIKAUPAN KOULUTUS 

  

Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus -hanke järjestää yhteistyössä  
OK#Kasvuverkosto, RunkoPes ja CLT koulutuksessa sekä Moderni hirsikaupunki -hankkeiden  
kanssa osallistujalle maksutonta Vientikaupan koulutusta Adobe Connect verkkoyhteydellä.  
  
Koulutus soveltuu kaikille puualan vientikaupasta kiinnostuneille sekä henkilöille, jotka työskentelevät 
puuta käyttävissä tai sitä suunnittelevissa yrityksissä ja järjestöissä, raaka-ainetoimittajille  
ja -omistajille, kunnille, koulutus- ja kehittämisorganisaatioille. 
  
Koulutukseen voi osallistua hankkeiden kautta järjestetyissä tiloissa Kuusamossa, Iissä,  
Kemissä, Kuhmossa, Utajärvellä ja Pudasjärvellä tai oman koneen kautta.  
Koulutus järjestetään neljänä iltana kevään 2017 aikana. Kouluttajina toimivat  
lehtorit Hanna-Leena Lakovaara ja Kari Mattila Oulun seudun ammattiopistosta (OSAO). 
  
KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA AJANKOHDAT 

  
1. Kansainvälinen markkinointi ja kansainvälisten yhteyksien hoitaminen ti 14.3.2017 klo 17-20 

- kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu 

- viennin tarjoamat mahdollisuudet, edellytykset ja haasteet 

- kansainvälisen markkinoinnin toteutus ja seuranta  

- kansainvälisen markkinatiedon hankinta ja tietolähteet 

- liiketoimintakulttuurit ja viestintä 

- asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen  

- sähköinen markkinointi ja sen seuranta kansainvälisesti 

- kouluttaja Kari Mattila 

- llmoittautuminen ti 7.3.2017 mennessä 
  
2. Jakelutien valinta ja hinnoittelu ti 4.4.2017 klo 17-20 

- viennin toteutusmuodot 

- jakelutievaihtoehtojen kartoitus ja valinta 

- edustus- ja yhteistyösopimusten neuvotteleminen 

- tavoitteellinen yhteistyö kanavan jäsenten kanssa 

- hinnan määrittäminen 

- kouluttaja Kari Mattila 

- llmoittautuminen ti 28.3.2017 mennessä 
  

3. Vientikaupan asiakirjat ja kauppasopimuksen toteuttaminen ti 2.5.2017 klo 17-20 

- viennin sujuva toteutus kauppasopimusta ja asiakirjamääräyksiä noudattaen 

- viennissä tarvittavat asiakirjat 

- asiakirjatarpeiden määräytyminen 

- oikea tieto oikeassa paikassa – tietojen esittäminen asiakirjoissa 

- sopimuskäytännöt 

- viranomaismääräykset 

- kansainvälinen sopimusoikeus 

- kouluttaja Hanna-Leena Lakovaara 

- llmoittautuminen ti 25.4.2017 mennessä 
  
  



4. Maksuehdot ja tavat ti 16.5.2017 klo 17-20 

- maksuehdot 

- toimivan maksutavan valinta ja käytännön toteutus  

- alv-säädökset 

- kouluttaja Hanna-Leena Lakovaara 

- llmoittautuminen ti 9.5.2017 mennessä 
  
Koulutukseen voi osallistua hankkeiden kautta järjestetyissä tiloissa seuraavasti: 
- Kuusamo: KSAK Oy, Ulkutie 3 
- Ii: Micropolis, Piisilta 1 
- Kemi: Ammattiopisto Lappia, Paasitalo, Tietokatu 2 
- Kuhmo: Woodpolis, Kivikatu 2 
- Utajärvi: Hyvinvointitalo, Kirkkokatu 32 
- Pudasjärvi: Pudasjärven Hirsikampus, Nyynäjäntie 5 
  
ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOJA 

  
Siirry Ilmoittautumislomakkeelle 

https://response.questback.com/koillissuomenaikuiskoulutusoy/Vientikaupan-koulutus 

  
Lisätietoa koulutuksesta  
Pekka Peiponen puh. 040 511 9872 tai pekka.peiponen@ksak.fi 
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