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1 Hankkeen perustiedot 
 

Hankkeen nimi ja tunnus:  Vetovoimana monipaikkaisuus, hankenumero 208/2020 
Vastuuviranomainen:   Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Ohjelma:  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen 
Toteuttamisalue:  Kuusamo, Taivalkoski, Pohjois-Pohjanmaa 
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2020 – 31.5.2021 
Hankkeen toteuttaja:  Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 
Hankkeen vastuuhenkilö: Jari Hentilä 
Sähköpostiosoite:  jari.hentila@naturpolis.fi 
Puhelinnumero:  0400 393 797 
Hankkeen projektipäällikkö:  Seija Väisänen / Jenni Vähä 
Sähköpostiosoite:  jenni.vaha@naturpolis.fi 
Puhelinnumero:  0406152577 

2 Yhteenveto hankkeesta 
 
Vetovoimana monipaikkaisuus oli Naturpolis Oy:n toteuttama hanke, jonka tavoitteena oli 
suunnitella kuntakohtaisia toimenpiteitä Kuusamossa ja Taivalkoskella monipaikkaisuuden 
edistämiseksi.  
 
Hankkeen tavoitteena oli: 
1. kuntakohtaisten toimenpiteiden suunnittelu monipaikkaisuuden edistämiseksi 
2. toimenpiteiden kokeilut hankkeen aikana 
3. alueen tunnettuutta lisäävät toimenpiteet monipaikkaisesta työskentelystä kiinnostuneiden 

keskuudessa 
4. viestinnän kehittäminen 
 
Hankkeen toimintaa toteuttamaan kilpailutettiin asiantuntijataho. Kilpailutuksen perusteella to-
teuttajaksi valittiin Tamora Oy. 

3 Hankkeen tausta ja lähtökohdat 
 

3.1 Hankkeen tarve ja tausta 
 
Hankkeen tausta-aineistona käytettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttaman VALTO-
hankkeen (vapaa-ajan asumisesta liiketoimintaa) materiaaleja, joissa on tarkasteltu ulkokunta-
laisten vapaa-ajan asumista ja sen tarjoamia kehittämismahdollisuuksia. Kesän 2020 aikana 
havaittiin Kuusamon ja Taivalkosken vetovoimaisuus kotimaisten matkailijoiden osalta. Havait-
tua kiinnostusta on kannattavaa hyödyntää kehittämällä alueen palveluprosesseja vastaamaan 
vapaa-ajan asukkaiden ja monipaikkaista työtä tekevien tarpeita. Kuusamolla ja Taivalkoskella 
on elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä, joiden uskotaan vahvistavan mahdollisuuksia kilpailus-
sa asukkaista ja työntekijöistä. Etä- ja monipaikkaisen työnteon puitteiden kehittäminen lisää-
vät alueen houkuttelevuutta. 
 



    
  
 
     

 
 
 
Nuottatie 6 A, FI-93600 Kuusamo 
Tel. +358 (0)40 860 8844  I   Email: info@naturpolis.fi  I  Vat no. 1940705-4  I   https://www.naturpolis.fi  

Hankkeen aikana nousi esille alueella etätyötä tekevien henkilöiden kiinnostus yhteisiin toimis-
totiloihin. Vapaa-ajan majoituksia ei ole suunniteltu työskentelyyn, jolloin tilat ja esimerkiksi 
verkkoyhteydet eivät ole riittävät työskentelyyn. Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi 
asunnoksi ja kaavoitusasiat ovat myös herättäneet kysymyksiä Kuusamossa ja Taivalkoskella. 
Varsinkin vuokra-asuntojen kysyntä on kova, mutta tarjontaa on niukasti kysyntään nähden. 

3.2. Hankkeen tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena oli monipaikkaisuutta edistävien kuntakohtaisten toimenpiteiden suun-
nittelu Kuusamossa ja Taivalkoskella. Suunniteltuja toimenpiteitä kirjattiin ja myös kokeiltiin 
hankkeen aikana. Toimenpiteiden tavoitteena oli lisätä alueen tunnettuutta monipaikkaisesta 
työskentelystä kiinnostuneiden ihmisten ja yritysten keskuudessa. Erityisesti kiinnitettiin huo-
miota digitaalisiin ja joustaviin palveluratkaisuihin, työn ja vapaa-ajan yhdistämistä helpottaviin 
ratkaisuihin sekä nuoria ja lapsiperheitä kiinnostavien ratkaisujen löytämiseen. Viestinnän ke-
hittäminen oli olennainen osa uusia toimintatapoja ja suunnitelmia.  
 
Tavoitteena oli luoda toimenpidekokonaisuuksia, joilla edistetään monipaikkaisuutta kunnissa 
myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen aikana kokeiltiin vähintään yhtä uutta monipaikkaisuutta 
edistävää toimintamallia per kunta. Hankkeen toimilla tavoitellaan väestön ja työpaikkojen li-
sääntymistä kunnissa. Toimenpiteiden kautta lisätään alueen tunnettuutta ja vetovoimaa sekä 
kehitetään palveluiden saavutettavuutta, yritysten toimintaympäristön kehittämistä sekä uusien 
innovaatiotoimintojen ja investointien mahdollistamista.  

3.3. Hankkeen toteutusalue ja kohderyhmät 
 
Hanketta toteutettiin Kuusamossa ja Taivalkoskella. Kohderyhmänä olivat kuntapäättäjät ja 
kuntien viranhaltijat sekä kuntien elinkeinoelämän edustajat, joilla on suoraan mahdollista vai-
kuttaa kunnan tarjoamisen monipaikkaisuutta edistävien palveluiden kehittämiseen. Monipaik-
kaisuutta edistämällä houkutellaan alueelle korkeasti koulutettuja ihmisiä.  
 
Välillisenä kohderyhmänä hankkeessa olivat muualla asuvat henkilöt ja alueelle sijoittuvat yri-
tykset, joiden palveluita hankkeessa pyrittiin parantamaan. Kohderyhmään kuuluivat myös 
mahdolliset investoijat, joille alueesta tehdään houkutteleva sijoituskohteena.  

4 Hankeorganisaatio 
 

Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja hankkeen toteutuksesta 
vastasi osa-aikainen projektipäällikkö. Hankkeen projektipäälliköksi ajalle 1.10.2020 – 
31.1.2021 valittiin Seija Väisänen ja projektisihteeriksi Anna Saarela. Väisäsen jäädessä pois 
töistä, ajalle 1.2.-31.5.2021 valittiin projektipäällikön ja -sihteerin tehtäviä hoitamaan Jenni Vä-
hä. Hankkeen käynnistyessä kilpailutettiin hankkeen käytännön toimenpiteitä toteuttava palve-
luntarjoaja. Valituksi tuli Tamora Oy, joka käynnisti hankkeen toimenpiteet hankintapäätöksen 
jälkeen loppuvuodesta 2020. 
 
Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, joka ohjasi ja seurasi hankkeen toteuttamista. Hankkeen 
aikana järjestettiin neljä ohjausryhmän kokousta, joissa ohjausryhmälle kerrottiin hankkeen 
ajantasainen tilanne ja toimet. Viides ja viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin hankkeen 
päätyttyä sähköpostikokouksena. Ohjausryhmä käsitteli hankkeen tulokset, talouden sekä lop-
puraportin.  
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Ohjausryhmän kokoonpano:  
Kirsi Kangas, Kuusamon kaupunki  Jäsen 
Mirva Haataja, Taivalkosken kunta  Jäsen 
Mika Haataja, Kuusamon Yrittäjät ry Puheenjohtaja 
Jouni Korhonen, Naturpolis Oy  Jäsen 
Heikki Ojala, Pohjois-Pohjanmaan liitto Rahoittajan edustaja 

5 Hankkeen toteutus 
 

5.1 Kustannus ja rahoitus 
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto myönsi 30.9.2020 hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoi-
man tukeminen -määrärahaa 29 680 euroa. Myönnettävä tuki on 70% hyväksytyistä kustan-
nusarvion mukaisesti toteutuneista kustannuksista. Kuntarahoitusta hankkeen kustannuksista 
on 30% eli 12 720 €. Hankkeen kokonaisrahoitus on 42 400 €. 
 

Kustannukset Hyväksytty kustannusarvio Toteutuneet kustannukset 
Henkilöstökustannukset 10 000 € 5 660,11 € 
Ostopalvelut 30 000 € 30 000 € 
Välilliset kustannukset 
(flat rate 24%) 

2 400 € 1 358,43 € 

Kustannukset yht. 42 400 € 37 018,54 € 
 

Rahoitus Hyväksytty rahoitus- 
suunnitelma 

Toteutunut rahoitus 

AKKE-tuki 29 680 € 25 912,98 € 
Omarahoitus 12 720 € 11 105,56 € 
Rahoitus yhteensä 42 400 € 37 018,54 € 

 
Toteutuneet kustannukset kokonaisuudessaan ovat 37 018,54 €, josta tuen osuus 25 912,98€ 
(70%) ja omarahoituksen osuus 11 105,56€ (30%). 

5.2. Hankkeen aikataulu 
 

Hankeen toteutusaika oli 1.10.2020 – 31.5.2021. Hankkeessa pysyttiin suunnittelussa aikatau-
lussa. Viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin sähköpostikokouksena hankkeen päätyttyä 
kesäkuussa. 

5.3 Toimenpiteet 
 

Hanke aloitettiin kilpailuttamalla asiantuntijataho suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen 
toimenpiteitä. Kilpailutuksen perusteella valittiin Tamora Oy, joka osoitti hankkeelle asiantunti-
jaksi Jasmiina Sarikosken.  
 
Työpajatyöskentely 

Monipaikkaisen työn kehittäminen aloitettiin työpajatyöskentelyllä marraskuussa 2020. 
”Kotini on Koillismaalla” -työpajat järjestettiin Microsoft Teams -etäyhteydellä kahdesti 
kuukaudessa ja niihin kutsuttiin kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita, yrittäjiä sekä muita 
teemaan liittyviä toimijoita. Työpajojen vetäjänä toimi Tamora Oy:n Jasmiina Sarikoski. 
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Työpajoissa käsiteltiin ja pohdittiin yhdessä monipaikkaisuuteen johtavia megatrendejä, 
joita varsinkin koronapandemia on vauhdittanut. Hankkeen toimintaan tiiviisti liittyviä 
megatrendejä ovat kestävän elämäntavan arvostuksen nouseminen, monipaikkaisuus 
sekä globaalit kasvualat kuten biotalous, ruokatuotanto ja matkailu. Megatrendien ym-
märtäminen auttaa ennustamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja kehittämään omaa 
toimintaa edelläkävijän aseman saavuttamiseksi.  
 
Instagram, Youtube ja Twitter olivat esillä työpajoissa ajankohtaisia asioita käsiteltäes-
sä. Sosiaalisessa mediassa näkyvyyden saaminen tietylle asialle vaatii laajat verkostot 
ja niitä työpajatoimijoilla oli hyvin. Työpajoissa pohdittiin yhdessä viestintää ja moni-
paikkaiseen elämisen tarpeita ja ratkaisuja miro-verkkosivuston työkaluja hyödyntäen. 
Monipaikkaisen asumisen ja työskentelyn mahdollisuuksia alueella kartoitettiin palve-
lumuotoilun keinoin. 

 
Monipaikkaisen työskentelyn kokeilut 

Kuusamossa sekä Taivalkoskella kokeiltiin monipaikkaista työskentelyä hankkeen ai-
kana. Kuusamossa monipaikkaista työskentelyä ja asumista kuuden viikon ajan kokeili 
Tamora Oy:n Jasmiina Sarikoski. Sarikoski majoittui viikon Kuusamon keskustassa, 
neljä viikkoa Rukalla sekä viikon Oivangin nuorisokeskuksessa. Taivalkoskella moni-
paikkaista työskentelyä kokeili viiden kuukauden ajan tammikuusta toukokuun loppuun 
Hayesin nelihenkinen perhe Oulusta. Kokeilun aikana perheen isä teki etätyötä ja per-
heen kaksi tytärtä kävivät koulua Taivalkoskella. 

 
Kuusamon kokeilussa korostui alueen hyvin saavutettavissa olevat luontokohteet, har-
rastusmahdollisuudet sekä monipuoliset matkailu- ja vapaa-ajan palvelut. Palautumi-
nen ja hyvinvointi korostuivat seesteisessä ympäristössä. Kokeilijalla ei ollut käytettä-
vissään omaa autoa, joten julkisen liikenteen rajallisuus nousi yhdeksi kehittämiskoh-
teeksi. Asumisen tasoon tulee kiinnittää huomiota. Pidempiaikainen majoittuminen ja 
työskentely vaativat erilaisen varustelun kuin vapaa-ajan majoittuminen. Hankkeelle on 
myös esitetty toive, että alueella panostettaisiin enemmän mobiiliverkon kattavuuteen 
ja nopeuteen haja-asutusalueella. Tämä on tärkeä asia markkinoitaessa aluetta moni-
paikkaiseen työskentelyyn ja asumiseen.  
 
Myös Taivalkosken kokeilussa luonto ja harrastusmahdollisuudet korostuivat. Taival-
koskelaisten ystävällisyys ja lämpö saivat kokeilijaperheen sopeutumaan alueelle hy-
vin. Perheen isän työskentely ja opiskelu ovat sujuneet hyvin myös etäyhteydellä. Per-
heen tyttäret saivat koulupaikat Taivalkoskelta ja sopeutuivat hyvin kouluun. Perheen 
äiti Tiina on tehnyt videohaastatteluja alueen yrityksissä ja julkaissut videot hankkeelle 
perustetulla ”Kotini on Koillismaalla” -Youtube-kanavalla. 
 
Hankkeen aikana toteutettiin myös kilpailu teemalla ”Vaihda etätyömaisemaa”. Kilpai-
lulla haettiin näkyvyyttä hankkeelle ja Koillismaalle. Kilpailua nostettiin esille Naturpo-
liksen sosiaalisessa mediassa. Naturpoliksen verkkosivuille luotiin kysely, johon osallis-
tujat vastasivat, miksi juuri heidän tulisi päästä kokeilemaan monipaikkaista työskente-
lyä Koillismaalla. Osallistujista valittiin kaksi, joista toinen majoittui viikon verran Kuu-
samon Rukalla ja toinen Taivalkosken Kylmäluomalla. Kilpailuun saatiin yli 250 vas-
tausta. Vastauksissa korostuivat varsinkin Koillismaan vetovoimatekijät, luonto ja rau-
hallisuus. Koronapandemia ja sen luoma maailmantilanne ovat saaneet ihmiset pohti-
maan muuttoa kauemmassa tiiviisti asutuista kaupungeista. Moni yritys on joutunut 
muuttamaan toimintamalliaan ja monipaikkaisen työskentelyn mahdollisuudet ovat he-
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rättäneet mielenkiintoa. Kokeilut sijoittuvat touko-kesäkuulle ja näistä julkaistiin kokeili-
joiden omat kommentit Naturpoliksen kanavissa.  

 
Näkyvyys 

Hankkeelle on pyritty saamaan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Molemmat kokeili-
jat tuottivat sisältöä Instagramiin sekä Youtubeen. Instagramissa hankkeen loputtua ti-
lillä @kotikoillismaalla oli 83 julkaisua ja 514 seuraajaa. Tunnisteella #kotinionkoillis-
maalla löytyy 89 julkaisua. Youtube-tilillä ”Koti Koillismaalla” oli 101 julkaistua videota, 
tilaajia oli 182 ja katselukertoja oli kertynyt 33 284 kappaletta. Näiden lisäksi hanke on 
ollut esillä mediassa kahdessa radiohaastattelussa, 1 Yle tv-uutisissa, 4 lehtiartikkelis-
sa sekä 1 seminaaripuheenvuorossa. 

 
 
Etätyönteon mahdollisuuksien hyödyntäminen kunnissa 

Hankkeen aikana kokeiltiin useita erilaisia konsepteja. Jasmiina Sarikoski kokeili työs-
kentelyä Taivalkoskella kunnantalolla ja julkaisi työpäivästään videon Youtubessa. Oi-
vangin nuorisokeskuksessa majoittuessaan Sarikoski muutosmuotoili työtilan ja suun-
nitteli monipaikkaisen työn konseptin yritykselle. Konsepti käsitti työviikon ja kaksi talvi-
viikonloppua Oivangissa sisältäen majoituksen, aktiviteetit, varusteet, ruokailut, etätyö-
tilat ja kuljetukset. Rukalla majoittuessaan Sarikoski testasi paikallisia palveluja kaupan 
kotiinkuljetuksesta paikallisiin ravintoloihin.  

 
Verovapaa kevät 

Taivalkoskella kokeiltiin konseptia verovapaasta keväästä, jossa kokeilijaperhe sai 
kunnallisveron arvosta lahjakortteja paikallisiin yrityksiin. Lahjakorteilla kannustetaan 
paikkakunnalle muuttanut henkilö kokeilemaan paikallisia palveluja siten, että annettu 
etuus hyödyttää paikallisia toimijoita ja raha pysyy paikkakunnalla. Kokeiluseteleitä an-
nettiin seuraaviin yrityksiin: Aitovaate, Elämänlanka Oy, Taivalkosken huonekalu ja vä-
ri, Jalavan kauppa. Tiina Hayes teki näistä yrityksistä esittelyt Youtubeen. 
 

Kulttuuri 
Monipuoliset kulttuuripalvelut ja -tapahtumat luovat elävää kulttuuria ja ovat kaikkien 
saatavilla. Kuusamo osallistuu aktiivisesti Oulun kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeen 
toteutukseen alueellaan. Tamora Oy toi Koillismaalle kaksi luovuuden lasitaloa, joista 
toinen sijaitsee Kuusamon lentokentällä ja toinen Taivalkosken vanhuspalveluissa. 
Nämä lasitalot jäävät koillismaalaisten käyttöön ihailtavaksi ja uudistettavaksi. Hank-
keen aikana Tamoran TulevaisuusTeatteri järjestettiin ja striimattiin livenä Kitkantiellä 
kahvila Mokkaketussa ystävänpäivänä 14.2.2021. 
 

Kirja 
Viimeisenä hankkeen toimena toteutettiin sähköinen kirja: Tuhansien tarinoiden taival-
koski - #kotinionkoillismaalla. Taivalkosken kokeilijaperheen Tiina Haeys ihastui koil-
lismaalaiseen elämäntapaan sekä ihmisiin ja halusi tuoda tätä muidenkin tietoisuuteen. 
Tiina Hayes ja Jasmiina Sarikoski toteuttivat sähköisen kirjan, joka rakentuu koillismaa-
laisista resepteistä, kokemuksista ja kohtaamisista. Kirjaan on haastateltu alueen yrittä-
jiä ja ihmisiä sekä heidän koillismaalaisia reseptejään. Sähköisen kirjan linkkiä on jaettu 
Naturpoliksen kanavissa. Kirja on luotu siten, että sitä voidaan jatkaa ja päivittää tar-
peen ja innostuksen mukaan. 
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5.4 Raportointi ja seuranta 
 

Toimenpiteiden suunnittelu on ollut Tamora Oy:n vastuulla. Toimintaa on seurattu hankkeen 
ohjausryhmässä. Ohjausryhmän kokouksissa käytiin läpi projektin toiminta ja talousseuranta 
sekä tulevien toimien suunnitelmat. Ohjausryhmän kokouksista pidettiin pöytäkirjaa juokseval-
la numeroinnilla ja ne allekirjoittivat ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri eli hankkeen pro-
jektipäällikkö.  
 
Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa, joista viimeinen oli sähköpostikokous, jossa käsiteltiin 
hankkeen maksatusmateriaali sekä loppuraportti. Hanketta on esitelty seudullisen kehittämis-
työryhmän kokouksessa. Hanke kirjataan Natupolis Oy:n käyttämään Hakosalo-palveluun. 
Hanke on ollut näkyvillä sosiaalisessa mediassa, painetussa mediassa, radiossa sekä Ylen 
uutisissa. Näistä on koosteet hankkeen liitteenä.  

6 Toteutumisen arviointi 
 

6.1 Tulokset 
 
Hankkeen työpajoissa saatiin aikaan innostunut ja innostava ilmapiiri kuntapäättäjien joukos-
sa. Monipaikkaisuus nähdään hyvin potentiaalisena mahdollisuutena alueen väkimäärän kehit-
tämisen kannalta. Etätyöt ja monipaikkaisuus ovat tulleet jäädäkseen ja tässä kehityksessä tu-
lisi pysyä mukana kehittämällä monipaikkaisen työn mahdollisuuksia. Monipaikkaista työsken-
telyä kehittämällä voidaan tarjota myös muutoin alueelle huonosti työllistyville korkeasti koulu-
tetuille mahdollisuus muuttaa Kuusamoon ja Taivalkoskelle. 
 
Hankkeen aikana esille nousi asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota monipaikkaisen työn 
mahdollistamiseksi. Julkisen liikenteen rajallisuus voi olla ongelma autottomille. Sähköautojen 
yleistyessä latausverkoston kehittäminen on ajankohtaista. Kuusamossa verkkoyhteydet ovat 
pääosin hyvät, mutta varsinkin harvemmin asuttavien ja maaseutujen verkkoyhteyksien riittä-
vyyttä voitaisiin selvittää ja kehittää mahdollisuuksien mukaan. Viestinnän kehittäminen ja tie-
don keskittäminen helpottaisi paikkakunnalle muuttoa suunnittelevaa henkilöä tekemään pää-
töksiä. Lapsiperheitä ajatellen lasten hoito- ja koulupaikat tulisi tehdä helposti saataviksi.  
 
Työpajoissa nousi esille yhtenä mahdollisena toimenpiteenä kunnassa toimiva koordinaattori 
kuntaan muuttaville. Koordinaattori osaisi ohjata muuttajaa käytännön asioissa ja mahdollisesti 
toteuttaisi myös kunnan markkinointia muuttajille. Etätyötoimiston perustamisesta on keskus-
teltu ja selvitystyötä jatketaan hankkeen jälkeen. Monipaikkaisen työnteon mahdollisuuksien 
kartoittamista jatketaan.  
 

6.2 Vaikutukset ja jatkotoimenpiteet 
 
Hankkeen aikana on noussut esille asioita, joita tulisi ottaa huomioon monipaikkaista elämää 
mahdollistavia toimia suunnitellessa. Työpajoissa ja hankkeen toteutuksessa mukana olleilla 
kuntatoimijoilla on oma osansa asioiden eteenpäin viemisessä. Kuusamo on tunnettu varsinkin 
matkailusta, mutta monipaikkaisen työskentelyn mahdollisuuksia kehittämällä alueesta voi-
daan tehdä kaupunkistrategian mukaisesti kasvava ja saavutettava. Kuntien vastuulle jää 
päättää, lähdetäänkö hankkeen aikana esille nousseita, rajallisten resurssien vuoksi kokeile-
matta jääneitä toimenpiteitä kehittämään. Esimerkiksi verovapaa kevät, etätyöpiste tai toimis-
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tohotelli, verkkoyhteyksien selvittäminen, asuntotilanteen kartoitus sekä koulu- ja päivähoito-
paikkojen tarjoaminen ulkopaikkakuntalaisille vaativat jatkotoimenpiteitä. 
 
Hankkeen aikana on käynnistetty uusien hankkeiden suunnittelut digitalisaation ja monipaik-
kaisuuteen liittyvien mahdollisuuksia selvittämiseksi. Naturpolis Oy on saamassa rahoituksen 
maaseudun digitalisaatioselvitys -hankkeelle ja hakenut rahoitusta kasvuvyöhykehankkee-
seen, joka keskittyy Pohjois-Suomen matkailualueiden monipaikkaisuuteen. Naturpoliksen 
työllisyyspalveluiden kanssa on kaavailtu ”Tuhannen ja yhden työn tarinat tunturiin” -hanketta. 
Hankkeen tuloksena luotaisiin matkatoimisto, jonka kautta alueen palveluntarjoajat voivat tar-
jota oman konseptinsa mukaisia palveluja monipaikkaista työskentelyä suunnitteleville henki-
löille. Hankkeen suunnittelu on vielä varhaisessa vaiheessa. 
 
Yksityinen yrittäjä on mahdollisesti perustamassa Kuusamon keskustaan toimistohotellin, jos-
sa eri alan toimijat voisivat työskennellä saman katon alla verkostoituen. Kuusamon kaupungin 
taloussuunnitelmaan on kirjattu monipaikka-asumisen edistäminen, joka käsittää myös etätyö-
pistekokeilun selvityksen ja monipaikkaisuushankkeen käynnistämisen. Rukalle kaavoitetaan 
lisää loma-asuntoja sekä vakituisia asuntoja ratkaisemaan asuntopulaa.  
 
Hankkeen myötävaikutuksella ei ole hankkeen aikana syntynyt uusia yrityksiä tai uusia työ-
paikkoja. Monipaikkaisella työskentelyllä on vaikutuksensa hiilijalanjälkeen, esimerkiksi työ-
matkat ja -matkustus voivat vähentyä ja toimistotilojen energiankulutus pienenee. 

 
Hankkeen tiedottamisessa on onnistuttu hyvin ja hanke on herättänyt kiinnostusta eri mediois-
sa. Yhteydenottoja ja haastattelupyyntöjä on tullut muutamia ja niihin on vastattu mahdolli-
suuksien mukaan. 

7 Muu aineisto ja säilytyspaikka 
 
Hankkeen asiakirjat säilytetään Naturpolis Oy:n toimitiloissa 1-3 vuotta hankkeen päättymisestä ja 
siirretään sitten Kuusamon kaupungintalon keskusarkistoon. Materiaalia säilytetään 10 vuotta 
hankkeen päättymisestä. 
 
Hankkeen aikana on tuotettu julkaisuja Instagramiin ja Youtubeen. Näiden koosteet löytyvät aineis-
tosta. Hanke on ollut näkyvillä eri medioissa. Tamora Oy:n raportti ja lopputuotoksena syntynyt 
kirja liitetään osaksi aineistoa.  
 

a) Koti Koillismaalla – kokeilut ja konseptit 
b) Youtube julkaisut -kooste 
c) Instagram julkaisut -kooste 
d) Tuhansien tarinoiden Taivalkoski #kotinionkoillismaalla -kirja 
e) Lehtijulkaisut 

1. Koillissanomat 21.10.2020 – Vetovoimana monipaikkaisuus -hanke käynnistyy 
2. yle.fi 26.10.2021 – Koillismaalla halutaan edistää mahdollisuutta työntekijöiden 

saamiseksi etätöihin 
3. Koillismaan Uutiset 29.10.2020 - Koillismaalle houkutellaan etätyöntekijöitä hank-

keen avulla 
4. Ikkunapaikka 02/2021 - Jasmiina Sarikoski muotoilee matkailun uusia kuvioita 
5. Suomen Kuvalehti 11.3.2021 – Monipaikkainen työ voi luoda hyvinvointia kunnille 

ja työntekijöille 
6. Koillissanomat 18.3.2021 – Ei tarvinnut miettiä pitkään 



    
  
 
     

 
 
 
Nuottatie 6 A, FI-93600 Kuusamo 
Tel. +358 (0)40 860 8844  I   Email: info@naturpolis.fi  I  Vat no. 1940705-4  I   https://www.naturpolis.fi  

7. Kaleva 26.4.2021 – Lumilautailua palavereiden lomassa 
8. Kooste muista aiheeseen liittyvistä artikkeleista ja julkaisuista 

 

8 Allekirjoitukset  
 

Kuusamo 
    
Aika ja paikka   
 
 
_______________________ 
 
Jenni Vähä 
Projektipäällikkö 
Naturpolis Oy 


