
Yhteenveto Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategian 2030 luonnokseen saapuneista lausunnoista 

 

LAUSUNTOJEN KESKEINEN SISÄLTÖ VASTINE 

Nuorisokeskus Villa Elba 
1. Strategiassa on otettava huomioon 

elinkeinoelämän lisäksi nuorten ja 
nuorisotyön kansainvälistymisen merkitys 
sekä kolmannen sektorin toimijoiden 
kansainvälistymisen edistäminen. Olisi 
toivottavaa, että strategiassa jotenkin 
tunnistettaisiin nuorisotyön ja kolmannen 
sektorin kansainvälistymisen merkitys 
alueella sekä näiden mahdollisuudet 
kansainvälistymisen edistämisessä.  

2. Tilannekuva-lukuun voisi lisätä kappaleen 
kansainvälisestä nuorisotyöstä. 

3. Kansainvälistymistä tukevissa 
erillisohjelmissa voisi mainita Erasmus+-
ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukot. 

 

 
1. Strategian tavoitetta on täsmennetty 

lisäyksellä kolmannesta sektorista. 
Kansainvälisen nuorisotyön ja kolmannen 
sektorin merkitystä kansainvälistymisen 
edistämisessä on täsmennetty luvussa 3.2 
Toimenpide-ehdotukset. 

2. Tilannekuva-lukuun lisätty kappale kv 
nuorisotyöstä.  

3. Lukua 5 täydennetty lausunnossa 
mainituilla ohjelmilla.  

 

Kruunupyyn kunta 
1. Tilannekuvassa on huomioitu tärkeät 

teollisuudenalat akku- ja kemianteollisuus, 
mutta muoviteollisuus ja muovinkierrätys 
voisivat myös olla mainittuina. 
Kruunupyyssä on mm. kansainvälinen 
konserni Rani Group, jolla on tehtaita 
viidessä maassa ja vientiä 50 maahan.  

2. Strategialuonnoksessa on hyvä ja 
kokonaisvaltainen SWOT-analyysi. 
Vahvuuksissa voisi mainita myös 
muoviteollisuuden ja kierrätyksen.  

3. Luvun 4 kumppanuuksissa ja 
yhteistyöverkostoissa voisivat olla mukana 
myös muut keskeiset kansainvälisen 
yhteistyön edistäjät, mm. Viexpo, Yrittäjät, 
Concordia ja KOSEK.  

4. Kattava ja hyvä strategialuonnos, joka tuo 
esiin myös tärkeän maaseudun.  

 

 
1. Kiertotalous tärkeänä alana on huomioitu 

strategiassa. Yksittäisiä yrityksiä 
strategiassa ei ole tarkoitus tuoda esiin.  

2. Merkitään tiedoksi.  
3. Luvussa 4 on tarkoitus kuvata pääasiassa 

kansainvälisiä kumppanuuksia ja 
yhteistyöverkostoja, joissa erityisesti Keski-
Pohjanmaan liitto on mukana ja joita myös 
maakunnan toimijat voivat liiton 
jäsenyyksien kautta hyödyntää. Strategian 
toimeenpanon aikana on tarkoitus kehittää 
ja tiivistää alueen toimijoiden välistä 
kansainvälistä yhteistyötä sekä kartoittaa 
eri toimijoiden kansainvälisiä verkostoja.  

Kokkolan kaupunki 
1. Tavoitteiden osalta kehittämisen 

perspektiivi olisi hyvä suunnata 
pidemmälle aikavälille sekä priorisoida 
keskeisiä teemoja ja toteutettavia 
toimenpiteitä eri aikaväleille. 

2. Strategian tavoitteiden toteutuminen 
edellyttää laajaa yhteistyötä maakunnan 
alueella ja tämän vuoksi olisi tärkeää 

 
1. Ehdotus eri teemojen priorisoimisesta eri 

aikaväleille on sinänsä järkevä, mutta eri 
tavoitteita voidaan edistää samanaikaisesti 
– esimerkiksi TKI-verkostoihin 
panostaminen tai energiamurrokseen 
vastaaminen eivät sulje pois samanaikaista 
laajempiin liikenneyhteyksiin liittyvää 
edunvalvontaa. Keski-Pohjanmaan 
älykkään erikoistumisen strategian 



tunnistaa ja selkiyttää eri toimijoiden 
rooleja kansainvälistymisen edistämisessä.  

3. Maakuntaliiton rooli on tärkeä alueen 
kansainvälisyyttä tukevan asenneilmapiirin 
ja kulttuurin edistämisessä. Esimerkiksi 
hankerahoituksen suuntaaminen 
integraatiota ja kotoutumista edistäviin 
innovatiivisiin hankkeisiin on tärkeää kv-
osaajien alueelle asettumisen 
edistämisessä.  

4. Strategiassa tulisi linjata nykyistä 
tarkemmin, miten strategian 
toimeenpanoa käytännössä toteutetaan 
sekä kuinka tehtyjä toimenpiteitä ja 
strategian toteutumista seurataan.  

5. Kokonaisuudessaan strategia on selkeä 
kokonaisuus, jossa tunnistetaan hyvin 
alueen vahvuudet ja heikkoudet.  

 

asettamat kehittämisen kärjet 
huomioidaan myös kv strategiassa. 
Strategian toimeenpanossa sen sijaan 
voidaan suunnitella eri ajanjaksoilla 
toteutettavia toimenpiteitä kunkin 
tavoitteen saavuttamiseksi askel 
askeleelta.  

2. Strategiaa toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  
Strategian toimenpanoa ja seurantaa 
varten on tarkoitus perustaa 
maakunnallinen kv-koordinaatioryhmä, 
joka määrittää tarkemmat toimenpiteet ja 
niiden vastuutahot. Lukua 6 on 
täsmennetty tältä osin.  

3. Merkitään tiedoksi. EAKR-rahoituksen 
painopisteitä liitto ei voi muuttaa.   

4. Lukua 6 on täsmennetty tältä osin.  

Centria-ammattikorkeakoulu 
1. Centria osallistuu strategian 

toteuttamiseen omalta osaltaan 
koulutuksen viennin ja Talent Boost -
toiminnnan ja koulutusperäisen 
maahanmuuton sekä TKI-toiminnan kautta. 

2. Strategia avaa hyvin eri 
rahoitusmahdollisuudet ja verkostot 
kansainvälistymisen kehittämisessä. 

3. Alueen kulttuuriperintö on ainutlaatuinen 
ja tämän sisällön kokoaminen Keski-
Pohjanmaan brändin elementiksi kv-
markkinointiin tulisi olla enemmän esillä.  

4. Alueen veto- ja pitovoiman kehittäminen 
on tärkeää. Tulisi brändätä erityiset 
keskipohjalaiset elementit ja käynnistää 
markkinointi, joka vahvemmin tuo 
maakuntaa esiin. Alueen asukkaiden rooli 
on keskeinen pitovoiman kehittämisessä ja 
siihen kaivataan enemmän näkemystä 
strategiassa. Pitovoiman osalta esim. 
asuntorakentaminen opiskelijoita varten 
on jäänyt jälkeen opiskelijamääristä ja 
estää korkeakoulutuksen kasvun 
mahdollisuuksia. 

5. On hyvä, että strategiassa huomioidaan 
asenneilmapiiri kansainvälistymistä 
kohtaan. Centria tekee tätä 
asennekasvatusta omalta osaltaan, ja 
maakuntaliiton ja koko maakunnan tuki 
tässä työssä on erittäin tärkeää.  

6. Kansainvälistymisen mittarit kaipaavat 
kehittämistä, ja niitä kannattaisi miettiä 

 
1. Centria on keskeinen maakunnan 

kansainvälisyyttä tukeva toimija ja tärkeä 
strategian toimeenpanossa.  

2. Merkitään tiedoksi. 
3. Maakunnan kulttuuriperintö on tuotu esiin 

Tilannekuva-luvussa ja esimerkkeihin 
toimenpiteistä on lisätty kulttuuriperinnön 
hyödyntäminen kv-markkinoinnissa.  

4. Maakunnan brändäykseen ja osaavaan 
työvoiman saatavuuteen liittyen on 
valmisteilla erillinen hanke. Maankäyttöä 
ja rakentamista koskeva 6. 
vaihemaakuntakaava on valmistelussa.  

5. Merkitään tiedoksi. 
6. Merkitään tiedoksi. Lausunnossa mainitut 

mittarit eivät kata kaikkia 
kansainvälistymisstrategian teemoja ja 
tavoitteita.  



Talent Boost -ohjelman mittareihin ja 
Maahanmuuton tiekarttatyöhön verraten.  

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
nuorisovaltuusto 

1. Tilannekuvassa voisi mainita erikseen 
tarkemmin Kpedun kansainvälisen 
toiminnan (mm. nuoria kv-vapaaehtoisia 
Erasmus-vapaaehtoisprojektitoiminnassa). 
Kpedulla on kansainvälistä vaihtotoimintaa 
ja merkittävissä määrin 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.  

2. Myös kansainvälinen Nuorisokeskus Villa 
Elba ansaitsee oman mainintansa 
strategiassa. Se tukee Keski-Pohjanmaan 
kuntia kv-nuorisovaihtojen 
toteuttamisessa Erasmus-hankkeiden 
kautta. Strategiassa olisi hyvä huomioida 
sen tuomat mahdollisuudet Keski-
Pohjanmaan kansainvälistymiselle sekä sen 
tukemismahdollisuudet toiminnan 
ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Yhteistyön 
kehittäminen Villa Elban kanssa on 
oleellista, jotta tulevaisuudessa Keski-
Pohjanmaalla voidaan entistä enemmän 
tukea nuorten kansainvälistymistä ja 
positiivista suhtautumista 
kansainvälistymistä kohtaan.  

3. Strategiassa on tärkeää tuoda esiin tarve 
raideliikenneyhteyksien pitämiselle 
kansainvälistymisen kannalta. 
Raideliikenneyhteydet Helsinki–Kokkola–
Kannus–Oulu väleillä ovat tärkeitä vaihto-
opiskelijoille, kansainvälisiin 
vapaaehtoisprojekteihin sekä 
nuorisovaihtoihin osallistuville ja turismin 
edistämiselle.  

4. Nuorisovaltuusto näkee 
strategialuonnoksen sisällön tärkeänä 
maakunnan kehitykselle ja toivoo sen 
toimenpiteiden ja tavoitteiden 
toteutumista.  

 

 
 

1. Tilannekuvaa on täsmennetty Kpedun ja 
Villa Elban osalta.  

2. Strategiaa on täsmennetty tältä osin. 
Strategian toimeenpanon aikana on 
tarkoitus tiivistää yhteistyötä maakunnan 
eri toimijoiden välillä.  

3. Liikenneyhteyksien sujuvuuden tärkeys on 
tuotu strategiassa esiin.  

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
1. Valtaosa sote- ja sivistysalojen 

toiminnoista jää Keski-Pohjanmaan liiton 
toimialan ulkopuolelle, jolloin näiden 
toimialojen kansainvälistymistarpeet jäävät 
strategiassa ehkä liian vähälle huomiolle. 
Strategiaa olisi hyvä täydentää sote- ja 
sivistysaloilta kumpuavilla 

 
1. Merkitään tiedoksi. Strategian 

toimeenpanoon toivotaan 
mahdollisimman laajaa osallistujapohjaa 
maakunnasta. Hyvinvointialueella on omat 
strategiset painopisteensä 
kansainvälistymisen osalta, ja 
hyvinvointialue ja maakunnan liitto tekevät 



kansainvälistymistarpeilla, koska 
kansainvälistyminen edellyttää syvälle 
käyvää koordinoitua uudistumista 
maakunnan kaikilla toiminnan aloilla. 
Monien kansainvälistymiseen liittyvien 
haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan 
sosiaalisia innovaatioita. Mm. 
Chydeniuksella on tarjottavanaan sellaista 
kansainvälisen tason osaamista esim. 
kasvatustieteiden, sosiaalityön ja 
kauppatieteiden aloilla, jota ei ole tähän 
mennessä maksimaalisesti hyödynnetty 
sosiaalisten innovaatioiden lähteinä Keski-
Pohjanmaan aluekehittämisessä. 

2. Olisi erinomaista, mikäli SWOT-analyysin 
tuloksena saadaan toimintasuunnitelma 
siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä. 
Ehdotus, että SWOT-analyysin jälkeinen 
rakenne muotoillaan 
toimintasuunnitelman tapaiseksi (miten 
vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi; miten 
heikkoudet poistetaan; miten 
tulevaisuuden mahdollisuuksia 
hyödynnetään; miten uhat vältetään).  

3. Useita ehdotuksia harkittavaksi SWOT-
analyysiin.  

4. Toimenpiteisiin voisi harkita lisättäväksi: 
Konkreettiset toimenpiteet, jotka 
edesauttavat alueen ilmapiirin 
muokkaamista suotuisammaksi suhteessa 
monikulttuurisuutta kohtaan (esim. 
englannin käyttö työkielenä, 
ulkomaalaistaustaisten henkilöiden 
palkkaaminen alueen keskuskaupungin 
palvelukseen, jne.) 

 

yhteistyötä kansainvälistymisen 
edistämisessä omista näkökohdistaan.  

2. Koko strategiapaperin rakennetta ei voida 
tässä vaiheessa muuttaa, mutta strategiaa 
on pyritty täsmentämään tältä osin.  

3. Ehdotukset ja lisäykset SWOT-analyysiin on 
huomioitu soveltuvin osin.  

4. Ehdotus lisätty soveltuvin osin strategian 
Toimenpide-ehdotukset-osioon.  

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät 
1. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät esitti 

lausunnossaan joitakin tarkennuksia ja 
lisäyksiä suoraan strategialuonnoksen 
tekstiin. Mm. yksityisen sektorin 
vaihtaminen termiin yritykset; lisäys 
historiallisen Keski-Pohjanmaan 
matkailukohteista (esim. Kalajoen 
hiekkasärkät); lähialueen maakuntien 
kansainvälinen yhteistyö; alemman 
tieverkon korjaamisen ja kunnossapidon 
korostaminen.  

 

 
1. Esitetyt lisäykset ja tarkennukset on 

huomioitu soveltuvin osin.  

 

 


