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Esipuhe
Koillismaan osaamisstrategia kokoaa yhteen seutukuntaa palve-

Alueellisen osaamisen kehittäminen ja osaamisen varmistus

levat korkea-asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toimenpi-

on tärkeää elinkeinostrategioiden toteuttamisessa. Erityisen tär-

teet sekä tutkimus- ja kehittämislinjaukset. Strategian valmiste-

keää on saada selville yritystoiminnan todelliset tulevaisuuden

lun tavoitteena on ollut, että se ei ole vain alueella vaikuttavien

tarpeet, jotka eivät tule ilmi perinteisin kyselyin ja haastatteluin.

korkeakoulujen aluestrategia, vaan erityisesti alueen osaamisen

Alueellisen osaamis- ja innovaatioympäristön kehittämisessä on

ja kyvykkyyksien, niukkojen voimavarojen kehittämisen ja uudis-

oleellista saada myös laadullista tietoa tulevaisuuden tekemi-

tumisen ohjelma.

sestä. Jatkossa Koillismaan osaamisen kehittämisen täsmentämisessä on löydettävä keinot luoda toimialojen yhteiset visiot ja

Osaamisstrategian perusta on aluekeskusohjelman elinkeino-

suunnitella kehittämistoimenpiteet näiden pohjalta.

strategiassa. Toiminnan kohteiksi on valittu elinkeinostrategian
toimialakohtaiset osaamisen kehittämistarpeet. Lisäksi osaa-

Aluekeskusohjelman toimialojen esille nostamat lyhyen ai-

misstrategiassa on määritelty alueella järjestettävä tutkinto-

kavälin koulutustarpeet on myös tyydytettävä. Osaamisorgani-

tavoitteinen koulutus sekä tutkintotavoitteista ja täydennyskou-

saatioiden on kuitenkin rohjettava näyttää suuntaa myös alueen

lutustarpeita vastaavat avoin opetus ja täydennyskoulutus. Mää-

elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämiselle. Strategian

riteltyjä kehittämistehtäviä varten organisoidaan toimialakohtai-

osoittamat toimenpideohjelmat on jatkotyössä koottava yhteen

set yhteistyöryhmät, jotka määrittelevät koulutukset toteuttavat

ja saatava niiden toteuttamiseen rahoittajien ja alueen päättäji-

tahot ja hankkeistukset. Oleellista on osoittaa osaamisstrategi-

en sitoutuminen.
Osaamisen kehittämisestä vastaavien tahojen on tuettava alu-

assa päätöksentekijöille viesti, millaisia toimenpiteitä on käyn-

een kehittämisstrategioita. Oleellista on analysoida, mitä osaa-

nistettävä ja resursoitava.
Korkea-asteen opetus saadaan alueiden käyttöön Pohjois-

misen kehittämistarpeita alueen valinnat luovat. Esimerkiksi

Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen maakuntakorkeakoulutoiminnan

mitä kansainvälistyminen merkitsee Koillismaan osaamistar-

kautta. Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on siirtää korkea-

peiden kannalta. Alueen kansainvälistyminen on nostanut esille

koulujen osaamista keskusseuduilta alueille tukemaan niiden

muun muassa kielten opetuksen. Paikallisen opettajaresurssin

innovatiivisuutta opetus-, tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta.

ja tarjonnan rakenteiden kehittämisen avulla olisi mahdollista

Kun opetusministeriö tavoittelee koulutusyksiköiden keskittä-

palvella koulutuksen tarpeessa olevia paremmin. Toisen asteen

mistä, maakuntakorkeakoulun merkitys koulutuksen ja myös

opiskelijamäärien pienentyessä on mahdollista käyttää vapau-

tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttajana etäällä isoista kor-

tuvaa resurssia aikuiskoulutukseen. Niin ikään alueen koulutus-

keakoulukampusalueista kasvaa.

sektorilla on vahvaa hankeosaamista ja verkostoja, joiden avulla
kehittämistoimenpiteitä on mahdollista toteuttaa.

Maakuntakorkeakoulu tavoittelee yhteistä tarjontamallia,
koulutusten päällekkäisyyden poistamista ja koulutuksen jär-

Alueellisen osaamisen kehittämisessä koulutuspolku pe-

jestäjäverkoston yhteistä toimintaa (koulutuspalveluiden arvo-

rusopetuksesta aina yliopistotasolle asti on huomioitava. On

ketju). Paikallinen oppimiskeskus palveluineen on oleellinen osa

määriteltävä, millaisia valmiuksia perusopetuksessa, lukiossa ja

maakuntakorkeakoulua. Alueen tehtävänä on osaamisen kehit-

ammatillisessa koulutuksessa olisi opiskelijoille annettava, jotta

tämisstrategioidensa kautta osoittaa alueellinen tahto ja tarve

heillä olisi edellytykset siirtyä eteenpäin kohti seuraavaa koulu-

sekä osallistua tarvittavin tukitoimenpitein (oppimiskeskukset)

tusvaihetta ja aluetta kehittävää työelämää.

koulutusten ja muiden hankkeiden toteutuksiin.
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1. Johdanto
Koillismaan osaamisstrategian 2010 tavoitteena ei ole olla
vain alueella vaikuttavien korkeakoulujen aluestrategia, vaan
erityisesti alueen osaamisen ja kyvykkyyksien, niukkojen voimavarojen kehittämisen ja uudistumisen ohjelma. Strategiassa huomioidaan erityisesti aluekeskusohjelman toimeenpanon
edellyttämät koulutuksen kehittämistarpeet ja aikuiskoulutuksen kehittäminen.

Alueiden kehittämisen lähtökohtana on alueiden omasta innovaatioperustasta lähtevä taloudellisen ja inhimillisen pääoman
kasvu, elinkeinoelämän ja yritysten erikoistuminen sekä alueen
toimijoiden sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen. Koillismaa
tunnetaan Ruka-Kuusamosta ja Oulangan kansallispuistosta
yhtenä maan tärkeimpänä matkailu- ja luontoalueena. 2000
-luvulla alue on noussut merkittäväksi tekijäksi ja kehittäjäksi
myös tietoyhteiskunnan sähköisissä palveluissa. Nämä – alueen
luonnonvarat, luonto sinänsä, vuodenajat, vahva matkailullinen
imago ja tietoyhteiskunnan palveluvalmiudet – määrittävät toimintaympäristöstään pohjaa sille, missä on oltava ja missä on
kehitettävä osaamista ja taitamista.

Strategia on tukemassa ja toteuttamassa Koillismaan osalta
– Maakunnan tasapainoista kehittymistä
– Koillismaan osaavan työvoiman turvaamista
– Koulutuksen väylien ja opintopolkujen vahvistamista
– Yhteissuunnittelua ja -kehittämistä koulutuksessa ja
		 T&K -toiminnassa
– Uusien innovaatioiden hyödyntämistä ja
– Yritysten kilpailukyvyn vahvistamista.

Koillismaan osaamisperustaisen kehittämisen kannalta
alueen tärkeät strategiset valinnat ovat
– Kansainvälinen matkailu
– Tietoyhteiskuntapalvelujen kehittäminen
– Metsä- ja puualan kehittäminen
– Metalliteollisuuden kehittäminen sekä
– Hyvinvointipalvelujen turvaaminen edistämällä palvelujen
		 tuottamista julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sekto		 rin yhteistyönä seudullisesti.



2. Seutukunnan nykytila ja yleiset tulevaisuuden näkymät
valikoivasta muuttoliikkeestä, jossa nuoret ja kouluttautuneet
hakeutuvat alueelta pois. Kouluttautunut väestö on kuitenkin
alueen elinkeinotoiminnan kehittämisen perusta. Koulutuksen
tulisi olla alueen tarpeita vastaava ja nuoria houkuttelevaa, jotta
osaaminen olisi hyödynnettävissä ja edistäisi alueen kasvuedellytyksiä.

2.1 Nykytila – väestön koulutus ja koulutustaso

Koillismaalla on suoritettu perusasteen koulutuksen jälkeisiä
tutkintoja koko maata keskimääräistä enemmän vain keskiasteen tutkinnoissa (taulukko 1). Koulutustasomittaimen osoittama keskimääräistä alhaisempi taso on seurausta osaltaan

2015 mennessä keskimäärin 40 % työvoimasta arvioidaan poistuvan työmarkkinoilta.
Vuoden 2010 väestötavoitteen, 27 000 asukasta (Kuusamo,
Posio ja Taivalkoski) saavuttaminen edellyttää työttömyysasteen
vähentämistä ja työllisyysasteen nostamista (taulukko 2). Työttömyysastetavoite on asetettu elinkeinostrategiassa niin, että
se on vuonna 2010 alempi kuin Suomen keskiarvo. Tavoitteiden
saavuttaminen edellyttää uusien työpaikkojen luomista alueelle
sekä koulutuksen tehostamista ja koulutustason nostamista.

2.2 Seudun kehityskulkuja ja ennusteita

Väestön ikärakenne muuttuu lähivuosina Koillismaalla niin, että
ikääntyneen väestön osuus kasvaa ja nuorten ja lasten suhteellinen osuus väestöstä alenee. Koulutuksen painopiste muuttuu
perusopetuksesta ja toisen asteen koulutuksesta aikuisten täydennyskoulutuksen suuntaan. Aikuiskoulutuksen tehtävänä on
huolehtia työvoimatarpeesta, joka syntyy ikääntymisen aiheuttaman työelämästä poistumisen johdosta. Kyseinen kehitys on
voimakkaimmillaan 2010 vuoden jälkeisinä vuosina ja vuoteen



Alueellisen työllisyysstrategian mukaan Koillis-Suomen työllisyysasteen alhaisuus varmistaa työvoiman saatavuuden alueen työvoimareserveistä ainakin meneillään olevan vuosikymmenen ajan.
Pidemmällä aikavälillä työmarkkinoiden kehitys kytkeytyy suurelta osin työelämään siirtyvien nuorten valintoihin asuinpaikkansa
suhteen. Koulutukseen menevät ja koulutuksesta tulevat nuoret
ovat työmarkkinoiden kannalta ominaisuuksiltaan helpoimmin

työllistettäviä alueesta riippumatta. Muuttoliikkeeseen voidaan
pyrkiä tulevaisuudessa vaikuttamaan paikallisten yritysten ja julkisen sektorin rekrytointipolitiikalla. Tähän perustuvat alueella jo
aiemmin toteutetut sekä meneillään olevat rekrytointihankkeet.
Opinnäytetöiden ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen opiskelijoille
on myös hyvä keino sitoa nuoria alueen työmarkkinoille. (KoillisSuomen työllisyysstrategia).

Alueen työllisyysstrategia kuvaa opetusministeriön arviointeihin perustuen kansallisen tason työvoimatarpeen johtuvan 20
%:sti uuden työvoiman tarpeesta, joka kohdistuu suurimmaksi
osaksi korkea-asteen koulutettuihin. Työmarkkinoilta poistumi-

nen vaikuttaa kansallisella tasolla 80 % osuuden uuden työvoiman tarpeesta. Poistuvien tilalle rekrytoitavilta 2/3:lta edellytetään ammatillista peruskoulutusta.



Valtakunnallisesti työllisten määrän ennakoidaan kasvavan
eniten asiantuntija- ja hoitotyössä (sosiaali- ja vapaa-ajan työ
sekä sairaanhoitajat ja vastaavat), talouden ja hallinnon sekä
tuotannon ja liikenteen johto- ja asiantuntijatyössä. Opetus- ja
kulttuurityön ammateissa työllisten määrän ei ennusteta muuttuvan vuoteen 2015 mennessä. Liike-elämän palveluita pidetään
yhtenä tulevaisuuden työllisyyden avainklusterina.
Pohjois-Pohjanmaalla liike-elämän palveluiden osuuden ennakoidaan olevan neljännes työllisyyden kasvusta. Kyseisillä palveluilla tarkoitetaan erilaisia yritysten toisilleen tuottamia ohjelmisto-, uusmedia-ala, markkinointiviestintä, taloushallinto-, laki-,
teknisiä, konsultti-, henkilöstö- sekä koulutus- ja tutkimuspalveluita. Myös terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimialalla
tuotannon ja työllisyyden arvioidaan Pohjois-Pohjanmaalla kasvavan. Väestön elintason noususta ja vanhenemisesta johtuen
koko hyvinvointiklusteri on työllisyyden kehityksen kannalta yksi
tärkeistä klustereista.

Työllisyysstrategian mukaan erilaiset palvelualojen ammatit
(myyntityö, majoitus- ja ravitsemustyö, hoitotyö ja koulutustyö)
ovat myös tulevaisuudessa suurimmat ammattiryhmät KoillisSuomessa. Maan keskiarvoon verrattuna suuren ryhmän muodostavat edelleen maa- ja metsätalouden ammatit, joskin niiden
osuuden arvioidaan edelleen vähenevän. Teollisuustyön ammattien osuuden katsotaan säilyvän lähes ennallaan.
Pohjois-Pohjanmaan tavoitteisiin sovitetun Koillismaan seutukunnan työvoiman kysynnän kasvuennusteen mukaan työpaikkojen kokonaislisäys vuoteen 2011 mennessä on noin 650 uutta
työpaikkaa. Sallassa ja Posiolla työpaikkojen ennustetaan vähenevän noin parilla sadalla työpaikalla.
Uuden työvoiman kokonaistarpeen arvioidaan olevan alueella
vuoteen 2011 mennessä noin 3 220 henkilöä (taulukko 5). Uutta
työvoimaa tarvitaan poistuman myötä vapautuviin työpaikkoihin
(kokonaismäärästä 88 %) sekä työvoiman kysynnän kasvuun
(12 %) yksityisellä palvelusektorilla.



Työvoiman kysyntä kasvaa eniten yksityisellä palvelusektorilla, joka on tulevaisuudessa tärkein työllistäjä. Esimerkiksi tukkuja vähittäiskauppa työllisti vuonna 2001 alueella 1 104 henkilöä
ja majoitus- ja ravitsemustoiminta 474 henkilöä. Näiden lisäksi
merkitystään kasvattanevat matkailun ohjelmapalvelut ja yksityiset hoitoalan palvelut. Rukan vuonna 2007 käynnistyvien
kehittämisinvestointien on arvioitu luovan työllisyyttä 250 henkilötyövuotta. Julkisen sektorin (sosiaali- ja terveysala) työpaikkojen määrän arvioidaan jopa hieman vähenevän. Perustuotannon alalla työpaikkojen ennustetaan edelleen vähentyvän, joten
uuden työvoiman tarve suuresta poistumasta huolimatta jää
noin 300 henkilöön. Teollisuudessa puualan kasvun odotetaan
synnyttävän uusia työpaikkoja. Metalliteollisuudessa on kyettävä varmistamaan Taivalkoskelle tärkeän työvoiman riittävyys ja
ikääntymisestä aiheutuva työmarkkinoilta poistuminen.
Tilastollisesti tarkasteltuna (Koillis-Suomen työllisyysstrategia) työmarkkinoille tuloiän (20 vuotta) ylittää alueella vuoteen
2010 mennessä 2 492 henkilöä. Heistä suuri osa hakeutuu koulutukseen alueen ulkopuolelle. Odotuksena siis on, että suurin
osa tulevasta työvoimatarpeesta saadaan tyydytetyksi työvoimareserviä työllistämällä.
Ammatillisen nuorisoasteen peruskoulutuksen kautta Koillis-Pohjanmaan ammattioppilaitoksesta ja Kuusamon ammattiinstituutista valmistuu työmarkkinoille vastaavassa ajassa 974
opiskelijaa ja heistä arviolta runsaat 5 % (noin 50) on KoillisSuomen ulkopuolelta. Tarkastelu painottaa voimakkaasti työvoimareservin ja aikuiskoulutuksen merkittävyyttä alueen tulevan
menestymisen varmistamisessa.

2.3 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot

Alueella vaikuttavista korkeakouluista
Lapin yliopisto on tarjonnut hallintotieteen, sosiologian ja 		
kasvatustieteen yliopistotutkintoon johtavaa koulutusta,
Oulun yliopisto tietojenkäsittelyn yliopistotutkintoon
johtavaa koulutusta,
Oulun seudun ammattikorkeakoulu kaupan ja hallinnon alan
sekä tietotekniikan alan tutkintoon johtavaa koulutusta ja
Kajaanin ammattikorkeakoulu kaupan ja hallinnon alan,
terveydenhoidon ja matkailun tutkintoon johtavaa koulutusta.

Koillismaan korkea-asteen aikuiskoulutustarjonnalla on vuosina
1997–2006 pyritty vastaamaan Naturpolis -kehittämisohjelmassa määritellyille painopistealueille, joita ovat matkailu, tietoteollisuus ja luonto.



Kuusamon ammatti-instituutti, jonka taustayhteisö on Kuusamon kaupunki, on monialainen ammatillinen oppilaitos, jossa
voi suorittaa toisen asteen perustutkintoja. Koulutusaloja ovat
kone- ja metalliala, sähköala, rakennusala, puuala, kaupan- ja
hallinnonala, kulttuuriala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä
kauneudenhoitoala.

Korkea-asteen koulutus on ollut aikuisten tutkintoon johtavaa
koulutusta pois lukien Lapin yliopiston Koillis-Suomen yliopistollinen koulutusohjelma -hankkeessa (2003–2007) toteutettu
kandidaattikoulutus, johon osallistuvista noin puolella on koulutuspohjana ylioppilastutkinto. Siltä osin kysymyksessä on nuorisoasteen korkeakoulututkintoon johtava koulutus. Naturpolis
-ohjelma sisälsi myös Oulun yliopiston asiantuntijuutta hyödyntävän liikkeenjohdollisen koulutusohjelman sekä tutkimusyhteistyöhankkeen (2000–2003). Tutkimuksen aihealueina olivat
luonto, matkailu ja telematiikka. Viimeksi mainittuun liittyen
käynnistettiin myös eLearning -tutkimushanke.

Kansalaisopistot Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella
järjestävät koulutusta alueen väestön harrastus- ja sivistystarpeisiin lukuvuoden mittaisina opintopiireinä tai lyhytkursseina.
Koulutustarjontaan sisältyvät muun muassa kielten opetus,
musiikki, näyttämö- ja kuvataiteet, kädentaidot, kotitalous, pienelinkeinot, liikunta ja tietotekniikka. Posion ja Taivalkosken kansalaisopistot ovat toiminta-alueillaan osallistuneet avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen. Kansalaisopistot tavoittavat
merkittävän opiskelijamäärän, Kuusamon kansalaisopistossa se
on edellisen vuoden aikana ollut 1 944, Posiolla 1 000 ja Taivalkoskella 780 henkilöä.

Oulangan tutkimusasema on Oulun yliopiston Pohjois-Kuusamossa sijaitseva kenttäasema. Se toimii asiantuntijana useissa
alueen matkailuun, ympäristöasioihin sekä luontoon ja luonnonvaroihin kohdistuvissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Oulangan tutkimusasema tekee tutkimusyhteistyötä sekä yksittäisten
tutkijoiden että useiden tutkimuslaitosten kanssa. Asemalla järjestetään erityisesti luonnontieteelliseen opetukseen liittyviä
kenttäkursseja, mutta se tarjoaa koulutusympäristön myös monentyyppiselle muulle koulutustoiminnalle.

Kuusamon kansanopisto on internaattiperiaatteella toimiva
vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka opintolinjoina ovat kuvataide, valokuvaus, käsityöpaja ja sisustuksen perusteet.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella on Koillismaalla
kaksi yksikköä, Taivalkosken riistan ja kalantutkimus (Ohtaoja) ja
Kuusamon kalanviljelylaitos (Käylä). Niiden tehtävänä on erityisesti pohjoisen Suomen uhanalaisten arvokalakantojen säilyttäminen, kalaviljelyn alkumateriaalin ja kalanpoikasten tuotanto
sekä riistan- ja porontutkimus.

Päätalo-Instituutti on Kallioniemi-Säätiön ylläpitämä PohjoisSuomen kirjoittajakoulutus- ja kulttuurikeskus, jonka ensisijainen
vaikutusalue on Pohjois-Suomi ja toiminnan ydinalue Taivalkoski.
Sen toiminta-ajatuksena on sanataiteellisen koulutuksen edistäminen, Kalle Päätalon henkisen ja kirjallisen perinnön vaaliminen
sekä koillismaalaisen kotiseutu- ja kulttuurityön tukeminen.

Alueen koulutustarjonnan kannalta on ollut merkittävää PohjoisPohjanmaan Kesäyliopiston Kuusamon toimipaikan välityksellä alueelle organisoitu avoimen yliopiston koulutus. Arvosanaopintokokonaisuuksia on toteutettu pääasiallisesti kasvatustieteessä, tietojenkäsittelytieteessä, matkailussa, sosiologiassa
ja hallintotieteessä. Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja
on ollut tarjolla vähäisessä määrin tutkintoon johtavan koulutuksen yhteydessä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun järjestämänä terveydenhoidon alalla.

2.4 Nykytilan analyysi

Ensimmäinen vahvasti osaamistason nostamiseen perustuva
alueen kehittämisstrategia oli vuonna 1999 laadittu Naturpolis
Kuusamo -kehittämisohjelma. Sen painopistealueita olivat matkailu, luonto, telematiikka ja osaaminen. Ohjelmaan sisältyivät
muiden muassa toteutetut ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutusohjelmat, yliopistolliset maisteriohjelmat, Oulun yliopiston toteuttama tutkimusohjelma sekä oppimisympäristöjen
kehittämishankkeet (ks. www.koillis-suomi.fi/moodle/). Vuonna
1994 aloitettu ammattikorkeakouluopetus ja Naturpolis -kehittämisohjelma ovat tuottaneet alueelle yhteensä noin 80 ammattikorkeakoulu- ja 25 yliopistotutkintoa.
Tutkimustoimintaa kohdistettiin Kuusamon elinkeinoelämän
kannalta keskeisten toimialojen matkailun, telematiikan, luonnon
ja luonnonvarojen sekä julkishallinnon palvelujen kehittymistä tukeviin kokonaisuuksiin. Tutkimustoiminnan tehtäväksi asetettiin
edessä olevien muutospaineiden esiin nostaminen sekä tietopohjan ja toimintamallien luominen alueen toimijoiden omien
menestysstrategioiden kehittämiseen. Tutkimustoimintaa toteutettiin tunnistamalla alueen kannalta keskeiset tutkimusaiheet ja
valmistelemalla tutkimushankkeet yhdessä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa.
Tutkimushankkeen tavoitteena oli lisäksi aikaansaada Kuusamossa sijaitseva, valituilla toimialoilla koko Koillis-Suomen
osaamistarpeita, elinkeinoelämää ja alueellista kehittämistä palveleva, korkeanasteen monitieteellisen tutkimuksen keskittymä

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy on Koillismaan kuntien
– Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi – omistama koulutusorganisaatio, jonka toiminta-ajatuksena on aikuisväestön ja yritysten
henkilöstön osaamistason parantaminen aikuiskoulutuksen,
näyttötutkintojen sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan keinoin. Oppilaitos tarjoaa tutkintotavoitteisen koulutuksen
lisäksi räätälöityjä koulutuspalveluja niin yritysten kuin myös yrityksessä toimivan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kuusamon alueen oppisopimuskoulutus toteutetaan aikuiskoulutuskeskuksen kautta 1.1.2007 alkaen.
Koillismaan alueella toimii kaksi ammatillisen perustutkintokoulutuksen järjestäjää. Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän omistavat Taivalkosken kunta ja Pudasjärven kaupunki. Kuntayhtymän oppilaitoksia ovat Taivalkosken
Metsäoppilaitos sekä monialaiset Taivalkosken ja Pudasjärven
ammattioppilaitokset. Ammattioppilaitosten koulutusaloja ovat
metalliala, catering-ala, luonnonvara-ala, sähköala, matkailuala
ja puuala. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta.
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osaksi kansallista polis-verkostoa siten, että sillä olisi oma roolinsa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.
Luontoon kohdistuvien tutkimushankkeiden toteuttajana toimi Oulun yliopiston Oulangan tutkimusasema, jonka tehtävänä
on pohjoista havumetsävyöhykettä koskeva tutkimus, ympäristöseuranta ja kenttäopetus. Telematiikan tutkimustoiminnan
kohteena olivat sisältötuotanto ja -palvelut, monimuoto-opetus,
julkisen ja yksityisen sektorin, erityisesti matkailun sähköiset
palveluratkaisut ja sen toteuttaminen tapahtui yhteistyössä Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen koulutushankkeiden kanssa.
Matkailun ja aluekehityksen osa-alueen tutkimustoimintaa
harjoitettiin yhteistyössä Oulun yliopiston maantieteen laitoksen, Kuusamon ammatti-instituutin ja Koillismaan seutukunnan
kanssa. Toiminnan tavoitteena oli tuottaa tietoa matkailusta ja
aluekehityksestä elinkeinoelämän ja julkisyhteisöjen hyödynnettäväksi toimintojen suunnittelussa sekä päätöksenteon tukena.

Tutkimustoimintaa kohdistettiin alueen vetovoimaan, alueen
markkinointia tukevan tiedon hankintaan, Rukan matkailukeskuksen kehittymiseen ja matkailun aluetaloudellisiin vaikutuksiin.
Kuusamon kaupungin ja Oulun yliopiston välisen tutkimusohjelman ohella Lapin yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa tutkinnon suorittaneiden opinnäytetyöt ovat palvelleet alueen toimijoiden kehittämispäämääriä.
Opinnäytetöitä ja kehittämisohjelmien tutkimusraportteja on
julkaistu verkossa osoitteessa www.kuusamo.fi/koulutus.
Osaamisympäristön SWOT -analyysi
Koillismaan osaamisympäristön kehittämiseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen nykytila on kartoitettu aluekeskusohjelman
toimialavastaavien sekä ohjaus- ja projektiryhmän näkemyksiin
perustuvan SWOT -analyysin avulla (taulukko 6).
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Alueen osaamisympäristön vahvuuksina nousevat merkitykseltään tärkeimmiksi toimivat yhteistyösuhteet, alueen luonto
ja vetovoima, sitoutuneet opiskelijat sekä hanke- ja kehittämisosaaminen. Koulutuspalvelujen saavutettavuuden kannalta
etä- ja monimuoto-opetuksen menetelmät ja tietoverkon hyödyntäminen on selkeä vahvuus. Alueen kannalta asiantuntijaverkostoja tulisi käyttää elinkeinoelämän kehittämisen tukena aiempaa suunnitelmallisemmin eli osaamisorganisaatiot olisi saatava
aiempaa vahvemmin mukaan yritystoiminnan kehittämiseen. Samoin merkittävää huomiota olisi kiinnitettävä olemassa olevan
elinkeinoperustan (luonto) varaan rakentamiseen.
Kansainvälistyminen (markkinat) ja alueellisen kehittämisyhteistyön tiivistäminen nähdään merkityksellisenä mahdollisuutena resurssipohjan lisäämisessä. Kansainvälisen liiketoiminnan
laajentaminen edellyttää, että liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen tason on noustava nykyisestä. Mahdollisuuksia löytyy
myös uusien innovatiivisten menetelmien käyttöönotosta esimerkiksi tutkimustöiden ja kehittämistoimenpiteiden tuloksena
ja opetusteknologioista. Heikkoutena on selkeästi mahdollisuuksien saattaminen kehittämistoiminnaksi ja uhkana väestökehityksen ohella resurssien oikea kohdentaminen ja rohkeiden
valintojen puute.

Alueen kuntien linjaukset
Alueen kunnanhallitukset ovat linjanneet alueen kehittämistä
vuoden 2006 aluekeskusohjelman hakuvalmistelussa tavalla,
joka asettaa odotuksia erityisesti osaamista kehittäville organisaatioille:
1. Ohjelmassa tulisi keskittyä erityisesti elinkeinostrategioihin,
innovaatiotoiminnan uusintamiseen ja mallien kehittämiseen
sekä julkisen ja yksityisen sektorin eri toimijoiden yhteistyön
vahvistamiseen (Kuusamo).
2. Uuden aluekeskusohjelman painopiste on alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittämisessä. Kehittämisen painopisteinä
voivat olla kansallinen ja kansainvälinen matkailu, tuotannollinen
toiminta, erityisesti mekaaninen puunjalostus, keramiikka ja metalliteollisuus, alkutuotanto ja metsätalous, sähköiset yhteydet
ja asiointi, koulutuksen ja osaamisen kehittäminen (Posio).
3. Kunnanhallituksen tavoitteen mukaan aluekeskusohjelman
tulee jatkossa keskittyä myös osaamisen ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen elinkeinoelämässä edistämällä yhteistyötä
alueen elinkeinoelämän ja yliopistojen ja korkeakoulujen sekä
alueellisten oppilaitosten kesken (Taivalkoski).
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3. Koillismaan osaamisverkoston strateginen tehtävä
Koillismaan ja Koillis-Suomen osaamisperustaisesta aluekehittämistyöstä vastaavat aluekeskusorganisaation ja elinkeinoyhtiön
kanssa yhteistyössä toimiva Koillismaan osaamisverkosto, jonka yhteyselin ja verkoston solmukohta on Kuusamon kaupungin
Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalvelut -yksikkö.
Osaamisverkoston tavoitteena on pohjoissuomalaisen maakuntakorkeakoulumallin toteuttaminen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden alueellisen vaikuttavuuden tehostamiseksi KoillisSuomen alueella.
Sen toiminta-ajatuksena on luodun vision, alueen osaamisen
kehittämisen tahtotilan täyttäminen, jonka mukaan:

Koulutus- ja kehittämispalvelut -yksikön toiminnan arvot muodostuvat avoimuudesta, yhteistyö- ja palvelukyvystä, innovatiivisuudesta, tehokkuudesta ja oppimisesta.
Koulutus- ja tutkimustoiminnan toteuttaminen maankuntakorkeakoulumallin mukaisesti luo yhteistoiminnallisuutta ja verkottumista niin, että alueen kilpailukyky ja elinvoimaisuus voivat
samalla sekä hyödyntää että tukea koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden alueellista toimintaa. Maakuntakorkeakoulun toimintamallissa on mahdollista kohdentaa koulutusta ja tutkimus- ja
kehitystyötä elinkeinopoliittisesti ja työllistymisen kannalta alueella merkittäville ja nopeastikin ajankohtaistuneille tarpeille.
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4. Päämäärät ja kehittämislinjaukset
Koillis-Suomen elinkeinojen kehittämisstrategiana on vahva usko
omiin vahvuuksiin globalisaatiota hyödyntäen. Alueen luonto,
uusiutuvat voimavarat, osaaminen ja yrittäjyys yhdistyneenä
uuteen teknologiaan ja verkottumiseen pitävät alueen elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä. Elinkeinostrategiaa tukevat Koillismaan osaamisympäristön tärkeimmät kehittämiskokonaisuudet
vuoteen 2010 ovat:

4.2 Yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittäminen

Alueen elinvoimaisuus kehittyy suurelta osin aktiivisen ja innovatiivisen yritystoiminnan kautta. Yritysten kasvuhalukkuutta ja kasvukykyä on mahdollista lisätä osaamista parantamalla ja keskittymällä yrityksissä innovaatioprosessin muutoksiin. Dynaaminen
innovaatiotoiminta vaatii yrityksiltä toimintaympäristön innovaatioprosessin ymmärtämistä sekä tietoa omien toimintojen innovointimahdollisuuksista alalla.
Aluekeskuksen innovaatiopajoina toimivat toimialaryhmät ja
elinkeinoyhtiö yhdessä koulutusta tarjoavien organisaatioiden
kanssa tunnistavat ja tukevat kasvun mahdollisuuksia. (vrt. luku 5.
Kehittämisympäristöt). Yritystoiminnan kilpailukyvyn kannalta on
merkityksellistä toteuttaa osaamisorganisaatioiden kehittämistoimintaa mahdollisuuksien mukaan niin, että yliopistojen painottama
perustutkimus ja ammattikorkeakoulujen soveltava tutkimus- ja kehittämistoiminta viedään samojen hankkeiden yhteistoteutuksena
kentälle.

1. Kansainvälisyysosaamisen laajentaminen
2. Yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittäminen
3. Koulutuspalvelujen saatavuuden varmistaminen sekä
4. Ennakoinnin ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön
kehittäminen.
Kehittämiskokonaisuudet ovat alueen tai toimialan tarpeisiin
vastaava koulutusta, tutkimusta ja asiantuntijatoimintaa sisältäviä tavoitteellisia hankekokonaisuuksia, joilla edistetään alueen
osaamista, hyvinvointia ja kilpailukykyä. Koillismaan osaamisen
kehittämiskokonaisuudet sisältävät alueella vaikuttavien koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden perustehtävien mukaisia toimia, jossa toimitaan maakuntakorkeakoulun toimintamallin mukaisesti alueellisuus ja alueen erityiset olosuhteet huomioiden.

Alueen yritystoiminnan yleinen kehittäminen edellyttää
– yrityskentän tilanneanalyysia sekä
– kehittymis- ja kasvupotentiaalia omaavien yritysten
yksilöintiä ja analyysia
ja näiden jatkotyönä
– kehittymishankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä
– osaamisorganisaatioiden asiantuntijuuden tuomista
alueellisten kehittämishankkeiden tueksi yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi.

4.1 Kansainvälisyysosaamisen laajentaminen

Alueen elinkeinostrategian kärkenä on kansainvälinen matkailu. Tavoitteena on kaksinkertaistaa matkailun liikevaihto ja kolminkertaistaa ulkomaisten matkailijoiden määrä vuoteen 2015
mennessä. Tavoitteen toteutuessa alueen matkailijoista 40 %
olisi ulkomaisia asiakkaita. Tavoitteen toteutuminen edellyttää
merkittävää osaamisen kehittämistä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja markkinoinnissa sekä asiakkaita vastaanottavien
yritysten palvelutoiminnassa.

Painopistealueet yritysten osaamisen kehittäminen ja yritystoiminnan aktivointi
– innovaatiojärjestelmän tehostaminen
– yritysten laatu- ja ympäristöohjelmat
– prosessiosaamisen kehittäminen sekä
– toimialakohtaisten kehittämis- ja innovaatioympäristöjen 		
toiminnan tukeminen osaamisen siirrolla: tutkimus- ja muut 		
kehittämistoimenpiteet ja hankkeet.

Painopistealueet:
– kansainvälinen liiketoiminta- ja palveluosaaminen ja
– kieli- ja kulttuurikoulutusohjelmien toteutus.

Kehittämistoimenpiteet
1. Tuetaan osaamisverkoston toimenpitein elinkeinostrategian
pohjalta määriteltyjä kehittämisohjelmia. Osaamisstrategiahankkeessa tunnistetut toimialakohtaiset koulutustarpeet tuotteistetaan yhteisiksi ja tarvittaessa alakohtaisiksi koulutuspalveluiksi.
Toimialariippumattomiin ilmaistuihin koulutustarpeisiin kuuluvat
muiden muassa johtaminen, asiakaspalvelun, markkinoinnin ja
myynnin osaaminen. Täydennyskoulutuksessa erityinen painoarvo kohdennetaan yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen.
2. Pk-yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen tutkimus- ja kehittämistyöllä. Kehittämistyö voidaan toteuttaa esimerkiksi tutkimushankkeena, jossa selvitetään alueen pk-yritysten toimintatapoja niiden uudistaessa tuotteitaan, resurssejaan ja toimintatapojaan. Yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita tuetaan
korkeakouluopiskelijoiden harjoitus-, opinnäyte- ja projektitöillä.

Kehittämistoimenpiteet:
1. Tuotetaan analyysi, arvio tai toteutetaan tutkimus kansainvälistymisen alueelle aiheuttamista vaikutuksista ja niiden mukaan
määriteltävistä kehittämistoimenpiteistä yritysten ja muiden toimijoiden kansainvälistymisen tukemiseksi.
2. Suunnitellaan ja toteutetaan matkailualan liikkeenjohdon kansainvälinen koulutusohjelma, jonka toteutuksessa on mukana
vahva ulkomainen opetustarjonta. Ohjelman toteuttajina ovat
pohjoissuomalaiset korkeakoulut ja erityisesti niiden ulkomaiset
yhteistyötahot. Ohjelman perusideana on markkinatuntemuksen lisääminen, matkailualan kehityksen ennakointi ja pohjoissuomalaisen yrittäjäkentän verkostoituminen kansainväliseen
markkinointiin ja myyntiin liittyvässä toiminnassa globaaleilla
markkinoilla.
3. Alueen yrityksille suunnitellaan ja toteutetaan kansainvälisten
asiakkaiden palvelun sekä kieli- ja kulttuurikoulutuksen ohjelmat.
15

3. Yrityshautomotoiminnan kehittäminen. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisympäristöä tuetaan yhteistyössä
alueellisen elinkeinoyhtiön kanssa toteutettavalla koulutuksellisella esihautomolla. Esihautomo toteutetaan alueen yritysten
käyttöön tulevina avoimina koulutuspalveluina sekä mahdollisuutena alueen oppilaitoksissa kaikilla tasoilla opiskeleville.
4. Luontokorkeakoulu: Tutkimus- ja kehittämisohjelma, jossa eri
koulutusasteiden toimijat kehittävät ratkaisuja yritystoiminnan
tueksi. Kehittämisteemoina:
– Kestävä matkailu: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä matkailu, yritysten ympäristöohjelmat.
– Matkailun tuotteistus: historian ja kulttuurin tuotteistaminen,
matkailupalveluiden tuotteistusosaamisen kehittäminen,
palvelujen paketointi.
– Laatu- ja prosessiosaamisen kehittäminen.
– Media-alan koulutus- ja kehittämishankkeet: luontokuvaus,
historia-aineistojen digitalisointi.

teuttavat avoimen yliopiston väylämallia ja kehittävät avoimen
yliopiston opintotarjontaa laaditun erillisen suunnitelman mukaisesti.
4. Opetusteknologian ja menetelmien sekä etä- ja monimuotoopetuksen toteuttamismallien kehittäminen. Etä- ja monimuotoopetuksen infrastruktuuria ja menetelmiä kehitetään. Alueellista
oppimiskeskusverkostoa kehitetään (koulutuspalvelujen jakelu).
Etäopetuksen tukipalveluita ja kirjastopalveluita kehitetään.
Pohjois-Suomen maakuntakorkeakoulun puitteissa määritellään
opetuksen järjestämisessä käytettävät etä- ja monimuoto-opetuksen välineet ja teknologiat. Samalla luodaan paikkakuntakohtaiset resurssi- / oppimiskeskukset, jotka varustetaan riittävällä
teknologialla ja palveluilla laadittavan suunnitelman mukaisesti.
Virtuaaliyliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä virtuaalikoulun
tarjonta kanavoidaan alueen käyttöön. Koulutuksen järjestämisen tukipalveluna kehitetään kirjastojen valmiuksia tukea etäoppijaa mm. korkeakoulukirjastojen ja muiden tietopalveluiden
käytössä. Koillismaan virtuaalikouluverkoston toiminnan kehittämistä jatketaan.
5. Opintoneuvontapalveluita kehitetään. Koulutettavien osaamisen kehittämistarpeisiin vastataan yhdenmukaiseksi kehitetyllä
alueellisella toimintamallilla, jota toteutetaan aikuiskoulutusta
tarjoavien koulutuksen järjestäjien, työvoimahallinnon ja seudullisen yrityspalvelujärjestelmän kautta. Palveluihin kuuluvat
hakeutumisvaiheen (osaamistarveanalyysi > henkilökohtainen
opiskelusuunnitelma > palveluratkaisujen etsiminen ja tuotteistaminen = koulutussuunnittelu), palvelun tuottamisvaiheen (koulutusten toteutus) ja osaamisen arvioinnin (esim. ammatilliset
näyttökokeet) palvelut. Opintoneuvontapalveluiden tueksi luodaan yhteinen alueellinen opinto-opas sekä hyödynnetään wwwympäristöjä informaation jakelu- ja ohjauskanavina.

4.3 Koulutuspalvelujen saatavuus

Korkea-asteen koulutustarjonnasta alueella vastaa pohjoissuomalaisten korkeakoulujen yhteistyöverkosto, maakuntakorkeakoulu. Alueen näkökulmasta kullekin korkeakoululle on määriteltävissä sen resursseihin ja osaamiseen liittyvä keskeinen
tehtäväalue, jolla se kykenee palvelemaan alueen elinvoimaisuutta. Alueella toimivat koulutuksen järjestäjät huolehtivat ammatissa toimivan väestön peruskoulutuksesta, ammatillisesta
lisäkoulutuksesta ja työelämän kehittämisestä.
Painopistealueet:		
– elinkeinostrategian toteutumisen varmistaminen			
– aikuiskoulutuksen kehittäminen ja
– etä- ja monimuoto-opetuksen menetelmien ja resurssien
kehittäminen.

4.4 Ennakoinnin ja koulutuksen järjestäjien
yhteistyön kehittäminen

Kehittämistoimenpiteet:
1. Ajankohtaisiin koulutustarpeisiin vastaaminen. Toteutetaan
hankkeen yhteydessä suoritettujen koulutustarvekartoitusten
osoittamat koulutusohjelmat: liiketoimintaosaaminen, sosiaalija terveysalan koulutus sekä matkailualan koulutus. Koulutustarpeisiin vastataan tutkintoon johtavalla koulutuksella, avoimella
korkeakouluopetuksella sekä lisä- ja täydennyskoulutuksella.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset: restonomi
(matkailualan palvelujohtaminen), tradenomi (tietojenkäsittely),
tradenomi (liiketalous) sekä sairaanhoitajakoulutus käynnistetään. Ammatillista koulutusta suunnataan elinkeinostrategian
toteutuksen edellyttämille aloille.
2. Toisen asteen koulutuksen järjestäminen. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä lisätään alueella sekä
verkostoitumalla laajempiin kehittämistahoihin esimerkiksi verkko-opetuksen kautta.
3. Avoimen korkeakouluopetuksen kehittäminen. Korkea-asteen
koulutusta välitetään alueelle tukeutumalla pääasiallisesti pohjoissuomalaisen maakuntakorkeakouluverkoston tarjontaan. Avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opetusta käynnistetään alueen elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta. PohjoisPohjanmaan Kesäyliopisto sekä Oulun ja Lapin yliopistot to-

Painopistealueet:
– Ennakointi: Alueella järjestettävän koulutuksen ja tutkimuk-		
sen tarvelähtöisyyttä ja alueellista vaikuttavuutta lisätään
(tulevaisuuden kartoitukset ja tulevaisuuden tekeminen,
koulutus- ja kehittämistarpeiden ennakointi).
– Osaamisorganisaatioiden ja aluekehitystoimijoiden
elinkeinolähtöinen yhteistyön kehittäminen.
Kehittämistoimenpiteet:
1. Vuosittain toteutettava koulutustarpeiden määrittely.
2. Väestörakenteen muutoksen työllisyydelle aiheuttaman
vaikutuksen ennakointi.
3. Koulutusorganisaatioiden osallistuminen aluekeskusohjelman toimialaryhmien kehittämistyöhön (kehittämisympäristöt, luku 5.4).
4. “Tulevaisuuden tekemisen” -tutkimushanke esimerkiksi
verkkomenetelmänä tai Delphi -tutkimuksena toimialakohtaisesti. Tutkimushankkeen tavoitteena on luodata esille
kehityksen heikot signaalit, minkä pohjalta on mahdollista
rakentaa toimialojen tulevaisuuden kehittämisohjelmat.
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5. Kehittämisympäristöt
toimialavastaavat. Tulevaisuusfoorumi toteutetaan vähintään
kerran vuodessa kokoontuvassa kuntien valtuustojen seminaarissa. Seudullinen aluekehitys- ja tulevaisuustoimikunta toimii
strategisen kehittämisen ohjaus- ja päätöksentekoelimenä,
kehittämistoimenpiteiden tilaajana hoitaen myös Koillismaan
seutukunnan tehtävät. Elinkeinojen kehittämisyhtiö Naturpolis
Oy ja Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalveluyksikkö toimivat kehittämispalvelujen tuottajina ja käytännön työn
toteuttajina.
Aluekeskusohjelman organisaatio koordinoi valtakunnallisista ja kansainvälisistä verkostoista saatavan tiedon ja innovaatioiden jalkauttamisen alueelle ja rakentaa entistä tehokkaammat
yhteistyöverkostot oman alueen toimijoiden kesken. Kansallisten aluekeskusohjelman linjausten ohella Koillis-Suomen aluekeskusohjelma on sovitettu yhteen Pohjois-Suomi strategian,
Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien ja EU-ohjelmien kanssa.
Koillis-Suomen aluekeskuksella on maakunnallinen vetovastuu
kansainvälisessä matkailussa ja tietoyhteiskunnan sähköisissä
palveluissa yhdessä Oulun seudun kanssa.

5.1 Aluekeskusohjelma

Aluekeskusohjelman vuoden 2010 vision mukaan Koillis-Suomi
on 2010 Euroopan paras luontoon tukeutuvan osaamisen ja
yrittämisen alue. Tavoitteeseen päästään luottamalla omiin vahvuuksiin ja hyödyntämällä globalisaatiota. Ohjelman kärkinä ovat
kansainvälinen ympärivuotinen matkailu, puuhun perustuva tuotanto, innovaatiot ja tietoyhteiskunnan sähköiset palvelut.
Koillis-Suomen Aluekeskusohjelma ja aluekeskusorganisaatio liittävät yhteen seudun strategisen kehittämisen ohjauksen
ja toteutettavat kehittämistoimenpiteet. Aluekeskusohjelma
toteuttaa aluekehitystehtäväänsä strategisella tasolla yhteistyössä kehittämistoimenpiteitä toteuttavien elinkeinoyhtiö Naturpolis Oy:n ja osaamisen kehittämistä koordinoivan Naturpolis
Kuusamo koulutus- ja kehittämispalveluyksikön kanssa.
Kuusamon kaupunki toimii aluekeskusohjelman hallinnoijana.
Aluekeskusohjelmaa toteuttavaan organisaatioon kuuluvat tulevaisuusfoorumi, seudullinen aluekehitys- ja tulevaisuustoimikunta, yrityksiä edustavat toimialaryhmät, ohjelman johtaja sekä
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Koillis-Suomen aluekeskusohjelman tulevaisuus- ja aluekehitystoimikunta vastaa aluekehityksen ja elinkeinojen kehittämisen seudullisesta strategisesta kokonaiskoordinoinnista ja
päätöksenteosta. Elinkeinojen kehittämisen painopistealueille
kootut kasvuhakuisten yritysten toimialaryhmät ovat keskeisessä roolissa kasvua tukevien strategioiden ja kehittämishankkeiden määrittelemisessä. Laajapohjaisesti kuntien valtuustoja ja
muita tulevaisuuden tekemisen kannalta keskeisiä tahoja edustava tulevaisuusfoorumi varmistaa yhteisen alueellisen tahtotilan ja näkemyksen luomisen sekä eri osapuolien vuoropuhelun
kehittämisen.
Aluekeskuksen toimialaryhmät toimivat tulevaisuus- ja innovaatiopajoina. Osaamisstrategiaan sisällytettyjen kehittämistehtävien toteutus käynnistetään toimialaryhmien kautta
yhteistoiminnallisesti: määritellään muun muassa hankkeiden
toteutusjärjestys, toteutustapa ja toteuttajat osallistuvien yritysten kehittämisodotuksia vastaavaksi.

Koillis-Suomen aluekeskus Naturpolis on mukana aktiivisena toimijana myös Oulun osaamiskeskuksen ja Oulun yliopiston
Multipolis-verkostossa sekä kansallisen aluekeskusohjelman
aluekeskusten yhteistyöverkostoissa: hyvinvointiverkosto, innovaatioverkosto ja koulutusverkosto. Koillis-Suomen aluekeskuksen tavoitteena on verkottua myös osaamiskeskusohjelman
matkailu-, sähköisten palvelujen ja puuklusterin kanssa.
Aluekehityksen strategisesta tasosta vastaava aluekeskusorganisaatio, operatiivisesta kehittämistoiminnasta vastaava
alueellinen elinkeinojen kehittämisyhtiö ja osaamisorganisaatiot
toimivat toimialaryhmissä joustavana elinkeinojen kehittämisresurssina selkeällä työnjaolla ja koordinoidusti.
Vuoden 2007 alusta alkavalla ohjelmakaudella yritysvetoisten toimialaryhmien toimintaa tehostetaan yhteistyöllä alueen
oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajien
kanssa. Eri toimialaryhmien rajapintoihin pyritään luomaan toimialaryhmien välisellä yhteistyöllä uusia toimintoja, jotka myös
vahvistavat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta.

Alueen kehittämisverkoston keskeisiä toimijoita ovat kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n ohella koulutus- ja kehittämispalveluyksikkö ja tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Koulutus- ja kehittämispalveluyksikön tavoitteena on maakuntakorkeakoulumallin
toteuttaminen ja kehittäminen vaikuttavuuden tehostamiseksi
sekä aikuiskoulutusstrategian luonti yritysten kasvuedellytysten
turvaamiseksi. Tietoyhteiskunnan palvelukeskuksen tehtävänä
on tukea kuntien palvelutuotannon uudistamista ja yhteyskeskustoimialan kehitystä.
Alueella toimivaa ”Luontokorkeakoulua” vahvistetaan puitesopimuksilla, joiden avulla tutkimustoimintaa ohjataan aluekehitystä palveleviin aiheisiin ja koulutusta yritysten tarpeita
vastaaville alueille. Kansalliset painopisteet – elinkeinoelämän
kehittäminen, osaamisperustan vahvistaminen ja innovaatioympäristön parantaminen – ovat keskiössä Koillis-Suomen aluekeskusohjelman toteutuksessa.
Toimialaryhmät toimivat yritysvetoisina toimialansa yhteistyöverkoston solmukohtina. Osaamis- ja innovaatiopajat toimivat
osaamisverkoston, aluekehitystoimijoiden ja osaamisverkoston
keskinäisen dialogin ylläpitäjinä.

tuntijapalveluja sekä toteuttaa ja hallinnoi yritysten yhteisiä
kehittämishankkeita. Niiden tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn sekä alueen vetovoimaisuuden parantaminen. Lisäksi Naturpolis Oy vastaa matkailun ja lähialueen
erityisosaamiseen liittyvistä asioista. Sallan suuntaan matkailu
ja lähialueyhteistyötä tehdään kumppanuussopimukseen pohjautuen. Elinkeinoyhtiön tehtäviin kuuluu myös alueen markkinointi
erityisesti osaajille, investoijille ja uusille yrityksille.
Kehitysyhtiö tarjoaa sopimuspohjaisia yrityskehityspalveluita kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin
liittyen. Yrityskehityspalveluihin kuuluu myös EU-rahoitteisten
kehittämishankkeiden valmistelu. Hautomo toimii hajautetusti
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueilla. Hautomo-ohjelmaan
valitaan kasvuhakuisia ja innovatiivisia tuotanto- ja palveluyrityksiä.
Tavoitteena on synnyttää alueelle kansainvälisesti kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä ja toimialakohtaisesti painopistealueina
ovat:
– Matkailualan innovatiiviset palveluyritykset ja -kokonaisuudet
– Lumi-, kylmä- ja jääosaaminen sekä ympäristöteknologia
– Informaatioteknologia (ohjelmistotestaus, M2M ja
paikannusteknologia)
– Puutoimialalla jatkojalostuksen kehittäminen
uusyritystoiminnan avulla
– Elintarvikealan alueen vahvojen brändien edelleen
tuotteistaminen sekä
– Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen: maatilojen investointien kehittäminen, maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja
kylätoiminnan kehittäminen ja aktivointi.

5.2 Seudullinen elinkeinojen kehittämisyhtiö
Naturpolis Oy

Operatiivisesta kehittämispalvelutoiminnasta vastaa kuntien
omistama seudullinen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy – Nordic
Business Center. Se tuottaa seudullisesti elinkeinojen ja aluekehityksen tarvitsemia yritysneuvonta-, yrityskehitys- ja asian-
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Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa yliopiston uuden tutkintojärjestelmän mukainen kandidaatin
tutkinto luonnontieteellisessä tiedekunnassa (pääaineena tietojenkäsittelytiede) ja humanistisessa tiedekunnassa (pääaineina
esim. historia-aineet tai vieraat kielet). Pääainevaihtoehtoja
tukevaksi sivuainekokonaisuudeksi rakennetaan uusi, monitieteinen ”Kansainvälisen matkailun” -opintokokonaisuus (35 op),
joka yhdessä olemassa olevan Matkailun opintokokonaisuuden
(25 op) kanssa muodostaa laajan, 60 opintopisteen sivuainekokonaisuuden.
Tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on luoda ja toteuttaa Koillismaan aluekehitystä tukevia tutkimus- ja kehityshankkeita. Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealoina ovat matkailututkimus, ympäristötutkimus sekä kulttuuriin ja historiaan
liittyvä tutkimus. Jokaisella painopistealalla on yhtymäkohtia yliopiston Pohjoisuus ja ympäristö -painoalaan ja Thule-instituutin
tutkimusohjelmiin.
Yliopistollisena yksikkönä Oulangan tutkimusasemalla on
keskeinen rooli erityisesti luonto-osaamisen välittäjänä Koillismaalla. Oulangan tutkimusasema toimii aktiivisesti etenkin
luontoon ja luonnonvaroihin, ympäristöasioihin sekä matkailuun
kohdistuvan yliopistollisen tutkimus- ja opetustoiminnan koordinoijana ja mahdollistajana. Tutkimusaseman kautta Oulun
yliopiston matkailuun, ympäristötutkimukseen sekä luontoon ja
luonnonvaroihin liittyvä asiantuntijuus ja tietotaito ovat KoillisSuomen toimijoiden käytettävissä ja siten osaltaan tukemassa
alueen kehitystä ja osaamistason nousua. Asema toimii läheisessä yhteistyössä Helsingin yliopiston Värriön tutkimusaseman
kanssa erityisesti metsätieteiden osalta ja yhteiskunnallisessa
vaikuttamisessa sekä Koillis-Suomen että Itä-Lapin alueella.
Aseman alueellista tehtävää, roolia monitieteisen tutkimuksen
toteuttajana sekä verkottumista kansainvälisiin tutkimusyhteisöihin on kehitetty ja edistetty viime vuosina muun muassa
aseman hallintomallia muuttamalla. Vuoden 2007 alusta lähtien
Oulangan tutkimusasema toimii Thule-instituutin osana.

5.3 Koulutusverkosto ja sen toiminta Koillis-Suomessa
2007–2010

Koordinointi
Koulutusverkoston toimintaa ohjaa ja koordinoi Kuusamon kaupungin sivistystoimen johtaja. Aikuiskoulutuksen johtoryhmä,
johon kuuluvat alueen koulutusorganisaatioiden edustajat, osallistuu osaamisstrategian toteuttamiseen. Laajennetussa kokoonpanossa aluekehitysorganisaatioiden ja maakuntakorkeakoulutahojen kanssa johtoryhmä toimii Koillismaan koulutuksen
yhteistyöryhmänä.
Yliopistot
Lapin yliopisto
Lapin yliopiston ja Koillismaan yhteisenä tavoitteena aluekehitystyössä on voimavarojen ja painopisteiden suuntaaminen
suoraan konkreettisiin, aluetta ja myös yliopistoa hyödyntäviin
hankekokonaisuuksiin, joista syntyy välittömiä tuloksia alueelle. Ohjelmat ja kehittämishankkeet valmistellaan ja toteutetaan
tämän linjan mukaisesti mahdollisimman ohuella organisaatiolla
ja tukeutuen alueen omiin resursseihin, kuten oppimiskeskuksiin. Kehittämistehtävän toteuttamisella edistetään ja kehitetään
myös pohjoissuomalaista maakuntakorkeakoulumallia.
Alueellinen tutkintoon johtava koulutus on jatkossakin aluekehitystyön tärkeä väline. Lisäksi perustutkintokoulutuksessa
tavoitteena on yhdistää tutkintoon johtavaa koulutusta entistä
enemmän avoimen yliopistotoiminnan kanssa huomioiden kummankin koulutusmuodon omat erityispiirteet. Perustutkintokoulutuksen ohella kehitetään erilaisia malleja alueellisen jatkotutkintokoulutuksen järjestämiseksi. Lapin yliopiston keskeisimpiä
osaamisaloja ovat yhteiskuntatieteellinen ja hallintotieteellinen
koulutus ja tutkimus. Yliopisto myös vastaa em. koulutusaloista
koko Pohjois-Suomessa. Yliopisto jatkaa yhteistyötään ja osallistumistaan alueen kanssa myös muissa seutukunnalle tärkeissä
kehittämishankkeissa kuten taiteen alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla.
Kuusamon kaupunki ja Lapin yliopisto ovat sopineet puitesopimuksellaan yliopistotasoisen koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämisestä. Tämä luo perustaa ja vahvistaa Koillismaan ja
yliopiston välistä alueellista ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta
myös tulevaisuudessa.

Ammattikorkeakoulut
Kajaanin ja Oulun seudun ammattikorkeakoulut ja tarvittaessa muutkin ammattikorkeakoulut tarjoavat alueen tarpeista
lähtien matkailun, ravitsemis- ja talousalan, kaupan ja hallinnon
alan, tietojenkäsittelyn, luonnonvara-alan ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta, tutkimus- ja kehittämispalveluja, avoimen ammattikorkeakoulun koulutusta ja täydennyskoulutusta ja tukevat
toiminnallaan muita alueellisia kehittämishankkeita, erityisesti
pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamista.

Oulun yliopisto
Vuosille 2006–2010 laadittuun Koillismaan ja Oulun yliopiston
väliseen yhteistyöohjelmaan sisältyvät seuraavat kehittämisalueet:
1. Opetustoiminta: avoin yliopistoväylä
2. Tutkimus- ja kehitystoiminta: matkailututkimus, ympäristötutkimus ja kulttuuriin ja historiaan liittyvä tutkimus sekä
3. Oulangan tutkimusasema, yliopiston alueellinen yksikkö.
Opetustoiminnan tavoitteena on luoda Koillismaalle yliopis-		
totutkintojen suorittamista tukeva avoimen yliopiston väylä.
Opiskelijoille tarjotaan avoimen yliopiston kautta alempaan
korkeakoulututkintoon sisältyviä pääaine- ja sivuainekokonaisuuksia sekä yleisiä kieli- ja viestintäopintoja. Näin edistetään opiskelijoiden mahdollisuutta hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta.

Meneillään olevia ja tulevia koulutus- ja kehittämishankkeita:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
– Restokuu-hanke 30.6.2007 saakka. Aikuisten matkailualan
amk-tutkintoon johtava koulutusohjelma, Kuusamon kaupungin ESR-hanke.
– Sairaanhoidon erikoistumisopinnot 30 op, Asiantuntijahoita
ja päivystys- ja vastaanottotoiminnassa 31.12.2006 saakka.
– Sairaanhoitajan tutkintoon johtava koulutusohjelma
30.6.2009 saakka.
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
– Opetusministeriön rahoittama Maakuntakorkeakouluhanke
yhteistyössä ammattikorkeakoulun Kuusamon toimipisteen
kanssa.
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– Koillismaan Osaamisstrategia 2010 31.10.2006 saakka.
ESR-hanke, jonka toteuttamisessa mukana Pohjois-Suomen
maakuntakorkeakoulutoimijat.
– PK- yritysten kehittämispalvelukonsepti. ESR-hanke, OAMK
liiketalous, toteutuksessa mukana Naturpolis Oy sekä Oulun
Seudun Yrityspalvelut.
Diakonia ammattikorkeakoulu
– Toteutuksessa avoimen ammattikorkeakouluopetuksen
tarjontaohjelma sosiaali- ja terveysalalla.

mistaminen, työllisyysasteen nosto, talouden jatkuva kasvu ja
tasa-arvon turvaaminen sekä alueellisesti että eri väestönosien
kesken. Keinoina ovat elinikäinen oppiminen ja osaamisen tason
nostaminen, perustutkinnot sekä ammatilliset näyttötutkinnot.
Aikuisten koulutuksen toteutukseen ja organisointiin liittyvää laajempaa tarkastelua muiden oppilaitosten ja toimijoiden
kesken jatketaan. Kevään 2006 aikana alkanut tarkastelu ammatillisen koulutuksen mahdolliseksi uudelleenorganisoimiseksi
(Paras-hanke) on meneillään. Sen tuloksia ei ole kuitenkaan mahdollista sisällyttää tähän raporttiin.

Tulevia koulutus- ja kehittämishankkeita
– Tietojenkäsittelyn tutkintoon johtava tradenomikoulutus,
suuntautumisalueena ohjelmistotuotanto ja ohjelmistotestaus.
– Sairaanhoitajan tutkintoon johtava koulutusohjelma, suuntautumisalueena terveyden ylläpito ja vanhustyö alkaen
2008.
– Restonomin ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
(Kajaanin ammattikorkeakoulu) alkaen syksyllä 2007
aikuiskoulutuksena. Koulutusohjelma on palvelujen tuottaminen ja johtaminen, mikä palvelee erityisesti hotelli- ja ravintola-alan osaamisen kehittämistä.
– Oulun seudun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen
liiketoimintaosaamisen kehittämistä palveleva ESR-hanke-		
kokonaisuus ”Osaamista ja laatua yrityksen toimintaan”. 		
Hankkeen toteuttamisaika on 1.11.2006–31.10.2007. 		
Hanke toteutetaan yhteistyössä toimialaryhmien kanssa ja
käsittää runsaat 20 koulutuspäivää määritellyissä aihealueissa.
– Matkailualan tutkimus- ja innovaatiotoiminta, tehtävänä
luonto- ja kulttuurimatkailun tuotteistaminen ja kehittäminen, elämys- ja hyvinvointimatkailu.
– Muut yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen 		
liittyvät koulutus- ja kehittämishankkeet

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy on Koillismaan kuntien – Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi – omistama koulutusorganisaatio,
jonka toiminta-ajatuksena on niin yrittäjien kuin myös yrityksissä
toimivan henkilöstön osaamistason parantaminen aikuiskoulutuksen, näyttötutkintojen sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan keinoin. Oppilaitos tarjoaa tutkintotavoitteisen
koulutuksen lisäksi räätälöityjä koulutuspalveluja niin yrittäjien
kuin myös yrityksessä toimivien henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kuusamon alueen oppisopimuskoulutus toteutetaan
aikuiskoulutuskeskuksen kautta 1.1.2007 alkaen.
Aikuiskoulutus sekä elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden
kehittämispalvelut tukevat yhtiön osakaskuntien (Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi) sekä alueen muiden kuntien yhteistä aluekehitystyötä, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa sekä vahvistavat
alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa.
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n omistukseen kuuluva
tytäryhtiö Koillismaan yrityspalvelukeskus Oy toimii samassa
yhtiökokonaisuudessa. Yrityspalvelukeskuksen kautta kanavoidaan emoyhtiön koko osaaminen sellaisiin kehittämis- ja asiantuntijatoimeksiantoihin, jotka eivät sisälly meneillään oleviin
koulutus- ja kehittämishankkeisiin ja ulottuvat emoyhtiön toimialueen ulkopuolelle.

Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on vastata alueen yritysten
ja julkisen sektorin perushenkilöstön osaamisen kehittämisestä.
Ammatillisen koulutuksen toimintoja tarkastellaan alueella kokonaisuutena, lukien mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät,
oppisopimuskoulutus sekä kansalaisopiston ja kesäyliopiston
alueellinen koulutustoiminta.
Ammatillisen koulutuksen tehtävänä alueella on koulutus- ja
osaamistarpeen ennakointi ja tulkinta sekä työelämän alakohtaiseen osaamistarpeeseen ja yksilöiden koulutustarpeeseen
vastaaminen kokonaisuutena. Toimintoihin kuuluvat ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus sekä
työelämän ja pk-yritysten palvelu- ja kehittämistehtävät. Keskeisiä tavoitteita ovat ammattitaitoisen henkilöstön saannin var-

Koillis-Pohjanmaan ammattioppilaitos
Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän
jäsenet ovat Taivalkosken kunta ja Pudasjärven kaupunki. Kuntayhtymän oppilaitoksia ovat Taivalkosken Metsäoppilaitos sekä
monialaiset Taivalkosken ja Pudasjärven ammattioppilaitokset.
Ammattioppilaitosten koulutusaloja ovat metalliala, cateringala, luonnonvara-ala, sähköala, matkailuala ja puuala. Kolmen viimeksi mainitun alan koulutus järjestetään Pudasjärvellä. Lisäksi
kuntayhtymä järjestää ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta
sekä oppisopimuskoulutusta ja toteuttaa työelämän ja pk-yritysten kehittämistoimintaa. Merkittävää kehittämisvastuuta
kuntayhtymän yksiköt kantavat metsä- ja metallialan osaamisen
kehittämisessä ja työvoiman saatavuuden varmistamisessa.
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Kuusamon ammatti-instituutti
Kuusamon ammatti-instituutti, jonka taustayhteisö on Kuusamon kaupunki, on monialainen ammatillinen oppilaitos, jossa
voi suorittaa toisen asteen perustutkintoja. Koulutusaloja ovat

kone- ja metalliala, sähköala, rakennusala, puuala, kaupan- ja
hallinnonala, kulttuuriala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä
kauneudenhoitoala.
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Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet
Meneillään olevia
– Kattava K-S AK Oy
– Y-paja K-S AK Oy
– Työssäoppiminen ja näytöt. Toteuttajana K-S AK Oy,
mukana alueen ammatilliset oppilaitokset.
– Koillismaan Sampo, metallialan kehittämis- ja
koulutushanke 2005–2007, TAOL
– Logistiikan hyödyntäminen puuenergian korjuussa ja metsänparannustöissä 2006–2007, TMOL
– Valtakunnallinen metsäalan virtuaaliopetus, TMOL
– Koillismaan Virtuaalikoulu 2005–2007, Koillis-Pohjanmaan
ammattioppilaitos, Kuusamon ammatti-instituutti, Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kansalaisopistot.

Kuusamon ammatti-instituutilla on keskeinen rooli yhteyskeskustoimialan henkilöstön koulutuksessa yhteistyökumppaninsa
aikuiskoulutusosakeyhtiön kanssa. Ammatti-instituutti ylläpitää
valmiuttaan vastata alan koulutustarpeisiin ja osallistuu toimialaa palvelevan ammattitutkintoon johtavan koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen.
Kuusamon ammatti-instituutti toimii aktiivisesti matkailualan
peruskoulutuksessa sekä virtuaaliopetuksen kehittämisessä.
Perustutkintokoulutuksessa pyritään edelleen selvittämään
mahdollisuuksia ylioppilaspohjaisen 2-vuotisen tutkintoon johtavan koulutuksen toteuttamisessa.
Kainuun ammattiopisto
Kainuun ammattiopisto käynnistää syksyllä 2007 lähihoitajan
perustutkintoon johtavan koulutuksen yhteistyössä Kuusamon
ammatti-instituutin kanssa. Koulutuksen aloituspaikkojen määrä
on 20.

Tulevia koulutus- ja kehittämishankkeita
– Koulutusohjelma Ruka 2010
Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä laatii kehittämissuunnitelman Rukan kehittämisinvestointeihin perustuvan palvelutarjonnan kasvun edellyttämiin henkilöstötarpeisiin. Alueella arvioidaan vuoden 2008 alusta lähtien syntyvän 40 työpaikkaa majoitukseen, 121 ravintola-alan työtehtäviin, 14 työpaikkaa kaupan
alalle ja 75 työpaikkaa ohjelmapalveluihin
Matkailualalla koulutusta on mahdollista järjestää seuraavien
tutkintojen puitteissa: matkailualan perustutkinto (matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija), catering-alan perustutkinto
(palveluvastaava, suurtalouskokki), hotelli- ja ravintola-alan
perustutkinto (hotellivirkailija, ravintolakokki, tarjoilija), ravintolakokin ammattitutkinto, tarjoilijan ammattitutkinto, hotelli-,
ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto, erä- ja
luonto-oppaan ammattitutkinto, tekniikan erikoisammattitutkinto (hiihtokeskustyöntekijät).

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopiston Kuusamon toimipaikka osallistuu eri tieteenalojen avoimen yliopiston opetuksen järjestämiseen yhteistyössä Oulun, Lapin ja muiden yliopistojen kanssa.
Lisäksi kesäyliopisto järjestää ammatillista täydennyskoulutusta
erityisesti opetusalalla.
Kesäyliopisto ryhtyy vuoden 2007 alusta toteuttamaan ns.
yliopistollisia väyläopintoja Oulun yliopiston ja Kuusamon kaupungin välisen yhteistyöstrategian osoittamalla tavalla.
Kansalaisopistot
Kuusamon kansalaisopisto, Posion kansalaisopisto ja Taivalkosken kansalaisopisto tarjoavat koulutusta alueen väestön harrastus- ja sivistystarpeisiin kulttuurin, taiteen ja liikunnan aloilla
sekä pienelinkeinojen kehittämisessä ja kielten opetuksessa.
Kansalaisopistot toteuttavat yhdessä verkko-opetuksen kehittämishanketta ”Koillismaan kylät virtuaalikouluun”.
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matkailun kehittämisympäristö

23

24

Puualan kehittämisympäristö
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ICT-alan kehittämisympäristö
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Hyvinvointialan kehittämisympäristö
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Alkutuotannon ja elintarvikejalostuksen kehittämisympäristö
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Valmistavan teollisuuden kehittämisympäristö
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Kaupan toimialan kehitämisympäristö

30

6. Organisointi ja ohjaus
Strategian toimeenpanosta vastaavat Kuusamon kaupungin sivistystoimen johtaja, aluekeskusohjelman johtaja ja alueellisen
elinkeinoyhtiön toimitusjohtaja.

elinkeino- ja sivistystoimet, aluekeskusohjelman organisaatio,
alueen työvoimaviranomainen sekä yrityksien edustus aluekeskusohjelman toimialaryhmien kautta. Lisäksi yhteistyöryhmässä
on kaikkien maakuntakorkeakouluosapuolien edustus.
Koulutus- ja kehittämispalvelut toimii osaamisstrategian toiminta-alustana, tutkimus- ja koulutusorganisaatioverkoston solmukohtana.

Koillismaan seutukunnan yhteistyöryhmän
kokoonpano ja tehtävät
Koillismaan osaamisstrategian toimeenpanoa koordinoi, seuraa ja arvioi yhteistyöryhmä, jossa edustettuina seutukunnan

Koulutussuunnittelun ja ohjauksen vuosikalenteri
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7. Seuranta ja arviointi
Tämä strategia-asiakirja toimii Koillismaan osaamisen kehittämissuunnitelmien lähtökohtana.
Strategiaprosessin laajassa yhteisymmärryksessä toteutettu läpivienti ei vielä riitä, vaan strategian tulee näkyä niin alueen
kuin alueella vaikuttavien koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden
toiminnoissa ja aikaansaannoksissa. Alueen osaamisen kehittämiseen liittyy keskeisesti strategiassa linjattujen kehittämistoimien vaikutusten varmentaminen eli hyödyn ja kehittämistoimien
vaikuttavuuden arviointi.
Organisoinnista ja ohjauksesta vastaava yhteistyöryhmä
seuraa strategian toteutumista. Vuosittain laaditaan tilannekatsaus tai toimintakertomus ja järjestetään seurantaseminaareja,
joissa tarkastellaan strategian toteutumista:

Arviointi kohdistuu osaamisen kehittämiseen suunnattuihin panoksiin ja valintoihin, muutosprosesseihin ja lopputuloksiin sekä
näiden välisiin suhteisiin. Strategiassa linjattujen kehittämiskokonaisuuksien toteutuvuutta ja hanketoimintaa arvioitaessa
huomioidaan yksilö-/ryhmätaso sekä organisaatio- ja aluetaso.
Hankkeiden osalta toteutuman tarkastelussa on olennaista huomioida
–
–
–
–
–
–

– arvioidaan strategian toteutumista käytännössä,
– arvioidaan päätösten ja toimenpiteiden linjausta
suhteessa strategiaan,
– analysoidaan strategiasta poikkeavien päätösten ja
toimenpiteiden perusteet,
– arvioidaan toimenpiteiden vaikutusta ja tehokkuutta
alueen kehittämiseen sekä
– tehdään tarvittavia korjauksia strategiaan.

innovatiivisuus
alhaalta ylös -periaate
yhteistyö, kumppanuus
kohdentuminen
yleistettävyys ja
täydentävyys.

Strategian onnistuneisuuden ja toteutuvuuden mittarit johdetaan linjattujen kehittämiskokonaisuuksien pohjalta, jotka täsmentyvät jatkotyöskentelyssä. Vuosittain tehtävän arviointitarkastelun yhteydessä seurataan myös alueen elinkeino- ja työllisyysstrategioista sekä aluekeskusohjelmasta suoritettuja arviointeja ja uusia suuntaavia toimenpiteitä.
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