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Johdanto

Keski-Pohjanmaan kansainvälisyysstrategiatyö aloitettiin toukokuussa 2012. 
Työn pohjalla oli alueellinen tarve löytää kansainvälistä potentiaalia omaavat 
sisällöt maakunnasta ja tutkia, millaisia kansainvälisesti kiinnostavia  asioita 
Keski-Pohjanmaalta voi tulevaisuudessa nousta.

Strategiatyötä ohjaamaan perustettiin keväällä 2012 kansainvälisyysstra- 
tegian ohjausryhmä, joka koostui alueen keskeisten organisaatioiden edus- 
tajista. Ohjausryhmä on tavannut säännöllisesti strategiaprosessin aikana ja 
tehnyt työn sisältöön liittyviä valintoja. Lisäksi työn etenemisestä päättämään 
valittiin pienempi projektityöryhmä. Projektityöryhmän tehtäviksi nimettiin 
strategian sisällön ohjaus yhdessä ohjausryhmän kanssa, tuki ohjausryhmän 
työlle sekä aikataulun päättäminen. Käytännön työskentelyssä keskeisiksi 
nousivat syyskuussa 2012 järjestetyt teemahaastattelut, joissa kokoon kut- 
suttiin laajasti alueen toimijoita. Viidessä teemakohtaisessa ryhmähaastat- 
telussa käsiteltiin kansainvälisyyden näkökulmasta hyvinvointia, kulttuuria ja 
matkailua, osaamista ja tutkimusta, kasvuhakuisia yrityksiä sekä teollisuutta 
ja logistiikkaa. Teemahaastattelujen pohjalta järjestettiin purkutilaisuus, jossa 
haastatteluissa nousseita skenaarioita kehitettiin eteenpäin.

Rich in natural resources 

and beauty, Central 

Ostrobothnia is a highly 

productive northern 

region with successful 

connections to 

international trade.



LOGISTIIKKA 

Alueen toimiva logistiikka eri muodoissaan mahdollistaa yritysten, yhteisöjen, 

oppilaitosten ja matkailun kansainvälistymisen. Keskeinen sijainti erilaisten logis- 

tisten reittien risteyksessä on ollut Keski-Pohjanmaalle edullinen. Satamaan ja 

raideliikenteeseen tehdyt panostukset ovat edistäneet suurteollisuusalueen ke- 

hittymistä. Sijainti toimivan tavarasataman ja pääradan varrella sekä pääradan 

yhteyksien nopeutuminen ovat henkilö- ja tavarakuljetusten osalta merkittävä etu. 

Elinkeinoelämän näkökulmasta sujuvat lentoliikenneyhteydet Kokkola-Kruunupyyn 

lentokentältä ovat edellytys aluekehitykselle, alueen kansainvälisille yhteyksille ja 

kansainvälisen kaupan säilymiselle. Esimerkiksi asiantuntijoiden, myynti- ja huol- 

tohenkilökunnan, tutkijoiden sekä muun korkeasti koulutetun työvoiman liikkuvuus 

on tärkeää mahdollistaa. Etäisyydet Vaasan ja Oulun lentokentille koetaan liian 

pitkinä eikä raideverkon kautta ole yhteyttä kansainvälisille lennoille. Matkailun 

kehittämisen kannalta lento- ja junayhteydet ovat elintärkeät.

Maakunnassa hyvin toimivat laajakaistayhteydet tarjoavat nopeat kansainväli- 

set yhteydet informaatio- ja viestintäliikenteelle sekä sähköisille palveluille. Alueen 

koulutusorganisaatioilla on toimivat etäoppimisympäristöt ja erilaisia palvelusovel- 

luksia, jotka on kehitetty harvaan asutun alueen viestintä-, tieto- ja koulutustar- 

peita palvelemaan. Sähköinen kaupankäynti mahdollistaa uutta paikasta riippu- 

matonta liiketoimintaa.

MERIPOHJOLA – MENESTYSTARINOIDEN KASVUALUSTA

Meripohjola on kilpailukyinen, vahva ja tulevaisuudessa kansallisesti merkittävä 

kasvuvyöhyke, joka yhdistää alueiden monipuoliset voimavarat yli Pohjois- ja 

Keski-Pohjanmaan maakuntarajojen.

Yrittäjähenki, tekemisen kulttuuri, alueen vahvuuksia korostava koulutus ja 

osaaminen, nuoret sekä elinvoimainen väestö ovat keskeinen osa sitä kivijalkaa, 

jonka varassa Meripohjolassa rakennetaan taloudellisesti ja ekotehokkaasti kes-

tävää tulevaisuutta alueen asukkaiden hyväksi.

Meripohjolassa on tilaa olla vahva, rohkea ja erottuva monellakin tapaa. Meri- 

pohjolan menestys syntyy viime kädessä siitä, miten toimijat lähtevät yhdessä 

rakentamaan vyöhykettä.

”Meillä tarvitaan yhteistyötä yli maakuntarajojen. Siihen maakunnilla löytyy yhteisiä 

intressejä”.Ylijohtaja Matti Räinä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

”Uusien innovaatioiden pitää osua valtavirtaan. Yksi sellainen on puhdas energia”. 

Kansanedustaja Juha Sipilä

”Taitava julkinen johtaminen edellyttää tehokkuutta ja innovatiivisuutta. Meripohjola 

voi profiloitua alueena, missä kehittäminen perustuu hyvään julkiseen johtami-

seen”. Professori Kalle Michelsen
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Tämä selvitys on avaus keskipohjalaiselle kansainvälistymisstrategiatyös- 
kentelylle jaksolla 2014–2020. Paperi koostuu nykytilan kartoituksesta, 
alustavista strategisista valinnoista sekä strategiatyön aikana esiin nous-
seista mahdollisista skenaarioista, joilla keskipohjalaista kansainvälisyyttä ja 
kansainvälistymistä voitaisiin viedä eteenpäin ohjelmakaudella 2014–2020. 
Strategiatyöskentely jatkuu alkuvuodesta 2013 kansainvälisyyden toimin- 
tasuunnitelman  laatimisella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Toimin- 
tasuunnitelmassa valitaan konkreettisia kansainvälistymisen tavoitteita ja 
tutkitaan edelleen tässä julkaisussa esiteltyjä toimintamalleja sekä niiden to- 
teuttamista. Myös kansainvälistymisen toimenpiteiden vastuutahojen määrit- 
tely on keskeinen tehtävä vuodelle 2013.

alueesta

Keski-Pohjanmaan alueeseen kuuluu kahdeksan jäsenkuntaa ja viisi edun-
valvontajäsentä. Pohjois-Suomessa, meren rannalla sijaitseva Keski-Poh-
janmaa on 70 000 asukkaan elinvoimainen maakunta. Edunvalvontakunnat 
mukaan lukien alueella on asukkaita 92 000 ja Keski-Pohjanmaan vaikutus-
alue on sitäkin laajempi niin Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan kuin Keski-
Suomen suuntaan. Keskipohjalainen maisema on yhdistelmä merellisyyttä, 
maaseutua, vilkkaita kyläkeskuksia ja kaupunkialuetta. Keskuskaupunki 
Kokkolassa asukkaita on 46 000.

Keski-Pohjanmaa on lähtökohtaisesti kansainvälinen alue. Keskipohjalai- 
set ovat perinteisesti lähteneet maailmalle rohkeasti tekemään kauppaa ja 
onnistumaan. Merenkäynti ja maatalouden tuotanto ovat olleet kansainväli- 
sen kaupan pohja jo satoja vuosia. Monilla mittareilla alue on jopa Suomen 
kansainvälisimpiä – erityisesti teollisuuden, vahvan viennin ja maakunnallisten 
koulutustoimijoiden aloilla. Toisaalta kan-
sainvälisyys on myös haasteellista; alue 
on kansainvälisesti huonosti tunnettu ja 
kansainvälinen vetovoimaisuus on niin 
ikään tulevaisuuden haaste. Töitä on teh- 
tävä myös sen eteen, että Keski-Pohjan- 
maa alueena pysyy mukana kansainväli- 
sen toimintaympäristön kehityksessä ja 
säilyttää alueellisen kilpailukykynsä.

Strateginen suunnittelu koos- 

tuu yleensä seuraavista vaiheis- 

ta: päämäärien ja tavoitteiden 

asettaminen, nykytilan kartoi-

tus, toimintavaihtoehtojen kar- 

toittaminen, toimintalinjan (eli 

strategian) valinta, strategian 

toimeenpano, toiminnan val- 

vonta ja arviointi. Strategiseen 

valintaan ja kehittämiseen voi- 

daan nähdä kaksi lähtökoh- 

taa: lähtökohtana ympäristön 

mahdollisuudet (outside-in)  tai 

lähtökohtana omat resurssi- 

vahvuudet (inside-out). Keski- 

Pohjanmaan kansainvälistymis- 

strategiassa olemme käsitelleet 

tulevia mahdollisuuksia sekä 

ympäristön mahdollisuuksien 

että omien resurssivahvuuksien 

kautta.



1. nykytilan kartoituS

Strategiatyön tekeminen aloitettiin nykytilan analyysillä. Prosessiin sisältyy 
sekä tiedon kerääminen että sen ymmärtäminen. Tämän ymmärryksen kaut- 
ta voimme miettiä, millainen tulevaisuus voisi olla ja millaiseksi voimme sitä 
strategisten linjausten kautta muokata.

Nykytilan analyysivaiheessa yksi haaste on ollut alueellisen tiedon rajalli-
suus. Keski-Pohjanmaa  alueena tekee yhteistyötä muiden, laajemmilla alu- 
eilla toimivien tahojen kanssa. Tästä syystä esimerkiksi tullin taustatiedot 
ovat saatavilla vain koko Länsi-Suomen alueelta. Keski-Pohjanmaa kuuluu 
EU-aluejaossa Pohjois-Suomen alueeseen sen eteläisimpänä osana. Tästä 
syystä strategiatyössä on pyritty ymmärtämään laajempia kehitystrendejä 
sekä hahmottamaan Keski-Pohjanmaan alue kokoaan suurempana – mitä 
se monin tavoin onkin.

1.1. SWot -analyysi

Vahvuudet: 
• Kansainvälisen kaupan pitkät perinteet
• Kansainvälisiä teollisuusyrityksiä
• Logistinen sijainti ja logistiikkaosaaminen
• Osaaminen epäorgaanisen kemian, metallin,  

konepajatoiminnan, ICT-sovellusten ja  
luonnonvarojen saralla

• Toimiminen yli kieli- ja kulttuurirajojen
• Koulutuksen kansainvälisyys
• Verkostoitunut toimintakulttuuri
• Tuottava työvoima, korkea työmoraali
• Kulttuurimaakunta, perinneosaamista
• Puhdas, turvallinen ympäristö

Mahdollisuudet:
• Kv-suhteiden kartoittamattomat verkostot
• Yrittäjyyden maakunta
• Alueelliset yhteistyöverkot
• Kansainvälisesti toimivat yritykset
• Kemian klusterin synergiaedut
• Puhtaat elintarvikejalosteet
• Luonnonvarat, jalostus ja hyödyntäminen  

(biotalous, matkailu)
• Energiatehokkuus (tuotanto, puurakentaminen, 

kuljetus, energian varaamisen teknologiat, esim. 
akkukennot)

• Parempi maahanmuuttajien ja työvoiman  
integrointi, kv-opiskelijoiden hyödyntäminen  
elinkeinoelämässä

• Toimivat työmarkkinat

Uhat:
• Resurssien puute
• Integraation heikkous, kv-työvoimaa ei hyödynnetä
• Hitaan kasvun läntiset markkina-alueet
• Kilpailukyvyn taantuminen
• Yritysten kynnys lähteä ulkomaille on korkea
• Yritysneuvonnan koordinoinnin ja kv-osaamisen puute
• Onko valmiuksia isoihin hankkeisiin, toimijat hajallaan
• Kuljetus- ja liikennereittien pohjoiset muutokset
• Lainsäädännön aiheuttamat kuljetuskustannusten 

muutokset
• Väestön köyhtyminen ja sosiaalinen syrjäytyminen
• Julkisen hallinnon etääntyminen ja aluekehitys-

resurssien väheneminen
• Keski-Pohjanmaan brändi ja tunnettuus heikko

Heikkoudet:
• Kansainvälisen osaamisen puute
• Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

alhainen määrä alueella
• Tuotteistaminen heikolla pohjalla,  

alhainen jalostusaste
• Tutkimus ja kehitysyksiköt kooltaan pieniä
• Erityisosaaminen on kapeaa ja hajanaista
• Maahanmuuttajat integroituvat heikosti
• Keskeisten vienninedistäjien ja kv-yritysneuvojien 

puute alueella (Tekes, FinPro)
• Yritysneuvonnan sirpaleisuus
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SWOT -analyysi alustettiin kansainvälisyysstrategian ohjausryhmässä ke- 
sällä 2012. Ohjausryhmä pyrki erittelemään alueen vahvuudet (Strenghts), 
heikkoudet (Weaknesses), mahdollisuudet (Opportunities) sekä uhat (Thre- 
ats). SWOT näytettiin myös teemahaastattelujen osaajaryhmille. Se on he- 
rättänyt  strategiatyöskentelyn teemaryhmässä hedelmällistä keskustelua 
aluetoimijoiden näkemyksistä Keski-Pohjanmaan  vahvuuksien suhteutumi- 
sesta kansainväliseen toimintaympäristöön.

SWOT -analyysin mahdollisuudet ja vahvuudet -osioista nousee esiin usei- 
ta konkreettisia teemoja, joita tulevaisuuden kansainvälisyystoimintaa suun- 
niteltaessa voidaan hyödyntää.

1.2. toimintaympäristön kuvaus

Toimintaympäristön mahdollisuuksia ja edellytyksiä sekä maakunnan vah- 
vuuksia ja heikkouksia käsiteltiin myös strategiatyöskentelyn teemaryhmien 
haastatteluissa syyskuussa 2012.

Alueen kansainvälisyyttä teemaryhmissä kuvattiin mm. seuraavilla sanoilla:

Eri alojen toimijoilla oli yllättävän samankaltaisia  kokemuksia  keskipohjalai- 
sesta kansainvälisyydestä. Kuvaavasti keskustelussa nousi esiin sana ”kah- 
tiajakautunut”; Keski-Pohjanmaa nähtiin joko yritteliäänä, avoimena ja erittäin 
kansainvälisenä tai toisaalta syrjäisenä, sulkeutuneena ja konservatiivisena alu- 
eena. Kolmas tapa kuvata aluetta oli keskipohjalaisten erityispiirteiden koros- 
taminen. Alue nähtiin kansainvälisyyden kautta eksoottisena ja perinteikkäänä.

Kahtiajakautuneisuus näkyy ilmiönä myös laajemmin. Polarisaatio menes-
tyjiin ja köyhtyviin jakaa alueita sisältäpäin, mutta myös alueita keskenään. 
Alueen vetovoiman ja elinvoiman turvaamisen takia globaalissa kehityksessä 
mukana pysyminen on elintärkeää. Syksyllä 2012 Euroopan talouskriisi on li-
sännyt epävarmuutta yhteisvaluutta euron ja EU:n markkinoiden toimivuuden 
osalta. Hidastunut talouskasvu haastaa vientivetoista teollisuutta.



2. alueen kanSainväliSyyS

Keski-Pohjanmaa on alueena monipuolinen. Myös kansainvälisyys on perin- 
teisesti esiintynyt erityyppisenä maakunnan eri alueilla. Rannikon tervanpolt- 
toperinteet ja laivanrakennus ovat sitoneet sen kansainväliseen kauppaan jo 
hyvin varhain. Keski-Pohjanmaa oli 1700–luvulla lammas- ja nautakarjata- 
louden, ja sen jälkeen vahva maito- ja viljatuotannon alue, jonka tuotteita on 
saatu kattavasti vientiin. Nykyisellään alueen toimijat harjoittavat kansainvä- 
lisyyttä monipuolisesti, ja käytännössä kaikilla alueen keskeisillä organisaati- 
oilla on jonkin asteista kansainvälistä toimintaa.

2.1. keski-Pohjanmaan liiton kansainvälinen toiminta

Keski-Pohjanmaan liiton toiminta on monilta osin kansainvälistä. Keskeisiä 
yhteistyöalueita on useita. Ylikansalliset Interreg -ohjelmat ja ylikansalliset jä- 
senyydet, kuten Merenkurkun, Perämerenkaaren yhdistyksen sekä Euroo- 
pan laajuisen AER -verkoston yhteistyö vahvistavat alueen mahdollisuuksia 
kansainväliseen yhteistyöhön. Kehitystyö Pohjoisen liikenneväylän ympärillä 
on logistisesti tärkeää alueen tulevaisuudelle. Meripohjolan (eli Oulu–Kokkola 
-kasvuvyöhykkeen) yhteistyöalueen kehittäminen nostaa pitkällä tähtäimellä 
alueen kansainvälisiä edellytyksiä ja profiilia.

Keski-Pohjanmaan liitto on mukana Itä- ja Pohjois-Suomen EU:n Brysse- 
lin toimistossa. EU-toimiston ja NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) 
-verkoston kautta on edistetty edunvalvontaa EU:n uuden ohjelmakauden 
valmistelussa. Lisäksi on keskitytty infrastruktuuriin ja pohjoisten alueiden 
saavutettavuuteen (muun muassa TEN-T, Bothnian Green Logistic Corridor) 
liittyviin kehitysasioihin esimerkiksi 24.4.2012 järjestetyllä meppien ja muiden 
EU-vaikuttajien yhteisellä aluekehitystilaisuudella Brysselissä.

Myös Keski-Pohjanmaan liiton keväällä 2012 alkaneen kansainvälisyys- 
strategiatyön tavoitteena on vahvistaa liiton kansainvälisiä toimintaedellytyk- 
siä ja nostaa alueen kansainvälistä profiilia.

2.2. kuntien kansainvälinen toiminta 

Keski-Pohjanmaan kuntien kansainvälisyystoiminta on perinteisesti koskenut 
lähinnä ystävyyskuntatoimintaa, joka onkin Suomessa vanhin kuntien kan- 
sainvälisen toiminnan muoto. Se tarjoaa yhteysverkon kuntien ja kuntalaisten 
kansainväliselle yhteistyölle. Kaikilla kunnilla on ystävyyskuntasuhteita: niitä 
on yhteensä yli neljäkymmentä. Yksi keskeinen toimintamuoto ystävyyskun- 
tatoiminnassa näyttää olevan koulujen ja oppilaitosten välinen yhteistyö. Op- 
pilaitoksilla on lisäksi muuta kansainvälistä toimintaa, jossa kansainvälisyys 
tuodaan osaksi oppilaitosten arkea; ala- ja yläkouluilla on esimerkiksi CIMOn 
rahoittamia Comenius-hankkeita. Ystävyyskuntatoiminnalla on pitkät perin- 
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teet alueen kunnissa ja monet ystävyyskuntasuhteet voivat edelleen hyvin.
Esimerkiksi Kokkola on mukana Pohjoismaisessa ystävyyskuntatoiminnas- 
sa, jonka kautta joka toinen kesä järjestettävät Pohjoismaiset Päivät aktivoi- 
vat laajasti kaupungin nuoriso-, kulttuuri-, urheilu- ja muita toimijoita. Toisaal- 
ta aktiivinen ystävyyskuntatoiminta on laajentunut koskemaan myös viennin 
edistämistä ja laajemmin kunnan toimijoita yrityselämästä koulutuslaitoksiin.

EU:n myötä kuntien kansainvälinen toiminta on laajentunut ja nykyaikais-
tunut. Kunnat osallistuvat erilaisiin kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin ja 
-hankkeisiin. Erityisesti erilaiset EU-rahoitteiset yhteistyöhankkeet ovat ylei-
siä. Harva kunta on huomioinut kansainvälisyyteen tai monikulttuurisuuteen 
liittyviä tavoitteita omassa strategiassaan tai kehittämissuunnitelmassaan. 
Kokkolan kaupungin strategiassa kansainvälisyys on läpileikkaava teema. 
Kokkolan kaupungin opetustoimi on uudistanut suunnitelma-asiakirjaansa 
’Globaalikasvatuksen strategia’ vuonna 2012. Sen lähtökohtana on, että 
maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvaminen on keino vastata globalisoitu-
van maailman haasteisiin koulussa. Siinä etsitään reilumpaa, oikeudenmu-
kaisempaa ja kohtuullisempaa tapaa elää maapallolla, jonka resurssit ovat 
rajalliset. Kokkolan opetustoimi on mukana Globaalisti Kivaa, Maailmankoulu 
ja Comenius –hankkeissa. Hanketyössä on esimerkiksi vertailtu eri maiden 
koulutusjärjestelmiä ja haettu yhteisiä kehittämisnäkymiä. Myös koulutus-
osaamisen vientiin maakunnan alueella on potentiaalia.  

Kaustisella on alueen kunnista ainoana oma kansainvälisyysstrategia. 
Kaustinen on kokoluokkaansa nähden Suomen kansainvälisimpiä kuntia eri-
tyisesti aktiivisen musiikkikentän  ansiosta; Kaustinen Folk Music Festival on 
koko Keski-Pohjanmaan alueen kansainvälisin tapahtuma. 

Jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä tai verkostoissa on vähäistä: Kok-
kola on mukana EU -alueen sosiaalitalouden verkostossa ja Itämeren alueen 
keskisuurten kaupunkien verkostossa ja Kannus EU-alueen pienten kuntien 
verkostossa. Kannuksen elinkeinostrategian painopisteet ovat hyvinvointiala, 
biotalous sekä kasvuyrittäjyyden tukeminen; näissä kaikissa myös kansain-
välisyys on tärkeää.



Kokkola – Pohjoinen-etelä, Kokkola-Ilala –yhteistyöhanke  
Suomen ja Tansanian välillä
Kokkolan kaupunki ja Ilalan kunta Tansaniassa aloittivat Kuntaliiton Pohjoinen-etelä 

ohjelman hallinnoiman yhteistyöprojektinsa vuonna 2008. Hanke on jaettu kolmeen 

komponenttiin, jotka ovat hyvä hallinto, liiketoiminnan kehitys ja ympäristön kehitys. 

Tavoitteena hankkeella on mm. oppia ja ymmärtää paremmin suomalaisen ja tansania-

laisen paikallishallinnon toimintatapoja, kehittää olemassa olevia kunnallisia palveluita, 

tukea pienyrittäjyyttä ja edistää tasa-arvoa. Näitä hyviä ja laajoja tavoitteita on pyritty 

edistämään konkreettisin toimenpitein. Projektin tekee mielenkiintoiseksi mutta myös 

haastavaksi erot kulttuureissa, toimintatavoissa, infrastruktuurissa jne. Jokaisessa kom-

ponentissa on kuitenkin löydetty käytännönläheiset tavat edistää suunniteltuja asioita. 

Komponentit tekevät myös tiivistä yhteistyötä, ja monenlaista synergiaa on löytynyt 

komponenttien eri toimintojen välillä.

Hyvän hallinnon komponentissa on Ilalassa saatu julkaistua kunnan intranet, jonka 

avulla tiedonkulkua kunnan ja kuntalaisten välillä pyritään helpottamaan. Liiketoiminnan 

kehityksessä on Ilalassa julkaistu ja otettu käyttöön Kosekin (Kokkolan seudun kehitys) 

mallin mukainen sähköinen yritysrekisteri, mihin saadaan nopeammin ja helpommin 

syötettyä paikallisten toimivien yritysten tiedot. Erilaisia vaihtoehtoja maidonjalostuksen 

ja hedelmien keräyksen ja prosessoinnin suhteen on myös selvitetty yhteistyössä Kok-

kolan seudun yritysten kanssa.

Ympäristön kehityksessä on Kokkolan kaupungin ympäristöpuolen asiantuntemus 

pyrkinyt edistämään jätehuollon toimivuutta, ympäristökoulutusta ja kierrätystä Ilalan alu-

een pilottikouluissa, sekä keräämään tietoa ympäristön tilasta bioindikaattoreiden avulla. 

Ilalan kuntaan on oltu luomassa jätteenkeräys systeemiä mm. tietyille kierrätettäville 

jätetyypeille yhdessä paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Pilottikoulujen opettajia ja 

oppilaita on opastettu ja koulutettu kierrätykseen, ja pilottikouluihin on hankittu jätteiden-

keräys astioita. Aiemmin jätteet poltettiin iltaisin koulujen pihoilla. Ilalalaiset ovat myös 

useaan otteeseen päässeet aina johtoporrasta myöten tutustumaan kokkolalaiseen 

jätehuoltoketjuun ja sen toimintaan.

KANSAINVÄLISYYTTÄ 
KESKI-POHJANMAALTA 

Kannus Eurokuntaverkossa
Kannuksen kaupunki on vuodesta 1995 lähtien kuulunut Eurokuntaverkostoon, jossa 

jokaisesta EU-jäsenmaasta on yksi alle 10 000 asukkaan kunta. Verkostoon kuuluu tällä 

hetkellä 27 kuntaa. Verkosto on hakenut ja saanut EU-rahoitusta toimintaansa. Rahoi-

tuksen turvin toimintaan voidaan palkata osa-aikainen koordinaattori sekä eri tapahtu-

mien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen saadaan rahoitusta EU:lta.

Verkostoon kuuluvat kunnat järjestävät joka kesä laajan yhteistapaamisen jossakin 

jäsenkunnassa. Tapaamisella on vuosittain vaihtuva teema. Yhteistapaamisen lisäksi 

verkostolla on pienempiä 5-6 jäsenmaan kokouksia tai muita tapahtumia. Tavoit-

teena on, että jokainen verkoston jäsen osallistuisi vuosittain johonkin pienempään 

kokoukseen. Pienemmissä kokouksissa päästään konkreettisemmin keskustelemaan 

yhteistyöstä jäsenten välillä
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3.1. liiketoiminnan nykytila

Keski-Pohjanmaalla kansainvälinen liiketoiminta on ollut luonnollinen osa 
elinkeinoelämän toimintaa jo pitkään. Teollisuuden alalla toimivat alueen suu- 
rimmat kansainväliset vientiyritykset. Teollisuuden lisäksi suurimpia työllistäjiä 
ovat yksityiset ja julkiset palvelut, alkutuotanto, rakentaminen ja kauppa. 

Keski-Pohjanmaan osalta alueen selkeäksi veturialaksi nousee metallite-

ollisuus. Metallinalaan liittyvän suurteollisuustoiminnan valmistamat tuotteet 
lähtevät valtaosin vientiin ja sen kyljessä pienemmille toimijoille voi tulevai- 
suudessa avautua vientimahdollisuuksia. Metalliteollisuustoiminnan keskus 
on Kokkolan suurteollisuusalue KIP (Kokkola Industrial Park), johon kuuluu 
myös Kokkolan satama. Toinen keskeinen teollisuuden ala on kemia. KIP:n 
kemian alan toimijat muodostavat yhdessä Pohjois-Euroopan suurimman 
epäorgaanisen kemian teollisuuskeskittymän.

Myös puuala voi tarjota alueellisesti kasvun mahdollisuuksia; alueella on ta- 
lotehtaiden ja sitä myötä puutalorakentamisen osaamisen keskittymä. Puu- 
tavaran tarjonta ylittää alueella kysynnän. Kulkuneuvojen valmistus muodostuu 
suurelta osin veneteollisuudesta. Venerakentamisen toimijoita on alueella 
paljon ja alan ympärille olisi mahdollista muodostua vieläkin vahvempi osaajien 
ja toimijoiden kansainvälisesti merkittävä klusteri. Erityisesti alueella valmistet-
tavat high-end siirtymäveneet ovat olleet kansainvälisesti kilpailukykyisiä.

Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuuden osuus on alueella suhteel- 
lisen pieni. Turkistalouteen liittyvä alkutuotanto on alueella kuitenkin vahvaa. 
Turkistuotanto onkin luultavasti alueen kansainvälisin toimiala; tuotteesta 
lähes 100 % menee suoraan vientiin. Alkutuotannon vahvan aseman takia 
myös jatkojalostaminen on yksi tulevaisuuden mahdollisuus.

Keski-Pohjanmaa on 

kansainvälisen kaupan 

satama, jonka  

kilpailukyky rakentuu 

logististen yhteyksien, 

vahvan teollisuuden, 

yrittäjyyden ja  

luonnonvarojen varaan. 

3. kanSainvälinen liiketoiminta



Kuvio: Elintarvikkeiden alkutuotanto ja jalostus.

Merkittävä teollisuuden toimiala on myös elintarviketeollisuus. Suh-
teutettuna alueen alkutuotannon suureen määrään elintarviketuotteiden jat-
kojalostus  on varsin vähäistä. Tämä voisi olla tulevaisuudessa kasvava ala 
Keski-Pohjanmaalla. Tulevaisuudessa EU:n maataloustukien kehittyminen 
sekä luonnonmukainen tuotanto voivat olla asioita, jotka vaikuttavat Keski- 
Pohjanmaalla alkutuotannon - ja myös jalostusmahdollisuuksien - määrään. 
Luonnontuoteala on yksi tavoitteellisesti kasvava vientiala.

3.1.1. vienti 

Vientitoiminta Keski-Pohjanmaalla muodostuu pitkälle teollisuuden vientilii-
kevaihdosta. Maakunnittaisessa vertailussa Etelä-Pohjanmaa noudattaa hy-
vin tarkasti koko maan trendiä. Pohjois-Pohjanmaa on viime vuosien osalta 
hieman alemmalla tasolla. Keski-Pohjanmaa on selvästi koko maan tasoa 
korkeammalla mutta ei uhkaa Pohjanmaan ykkössijaa tässä vertailussa. 
Kuitenkin tarkasteltaessa vientiä euroissa asukasta kohden (vienti €/asukas  
v. 2011) Keski-Pohjanmaan vientimäärä on pohjalaismaakuntien korkein.
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Kuviossa Keski-Pohjanmaan osalta merkittävä on vuoden 2009 maail- 
mantalouden notkahdus, joka vaikutti keskipohjalaiseen vientiin erittäin vah- 
vasti. Sinkin hinnan romahdus näkyy osaltaan myös. Huomioitavaa on myös 
tilastointikäytäntöjen muutos, jonka takia vuoden 2009 lasku näkyy kuvios- 
sa todellisuutta dramaattisempana. Keski-Pohjanmaan toimialarakenne on 
monipuolinen. Tästä syystä alueellisesti voidaan tehdä laskusuhdanteessa 
parempaa tulosta. Laskun jälkeen myös kasvu on nopeampaa.

Teollisuus Keski-Pohjanmaalla suuntautuu vahvasti vientiin. Teollisuuden 
– etenkin metallin – tulevaisuuden näkymät linkittyvät osaltaan myös Kiinan 
kehitykseen. Eurooppa ja Kiina vaikuttavat alueen teollisuuden kehitykseen. 
Eurooppa on alueen teollisuuden päämarkkina-alue. Sinkin ja metallien hin- 
ta sekä Kiinassa tapahtuva rakentaminen heijastelevat Keski-Pohjanmaan 
teollisuuden vientiin ja tätä kautta myös koko teollisuuden toimialaan. Keski-
Pohjanmaa pärjää teollisuuden vientimäärässä maan keskitasoon nähden 
erittäin hyvin.



3.2. alueelliset odotukset

Lähteenä alueellisiin ennusteisiin toimii Pohjanmaan kauppakamarin toteut- 
tama Business Panel -kysely. Kauppakamari toteuttaa kaksi kertaa vuodes- 
sa jäsenyrityksilleen suunnatun kyselyn, jossa kartoitetaan yritysten tulevai- 
suuden ennusteita ja tunnelmia. 08/12 -kysely lähetettiin Kauppakamarin n.
1 000 jäsenyritykselle sähköisesti. Vastausprosentti oli 25 %. Kyselyn vas- 
tausmittari oli neliportainen (paranee vahvasti, paranee, heikkenee, heikke- 
nee vahvasti).

Saldolukukuviosta näkyy selvästi ensin vuoden 2008 lopulla tapahtunut 
maailmantalouden notkahdus. Tästä näkymät ehtivät jo nousta, kunnes 
kesän 2011 eurokriisin akuutti tilanne sai ne jälleen laskuun. Myös viimeisin 
lasku kesällä 2012 johtuu pitkälti euroalueen talouskriisistä. Mikäli koko Poh- 
janmaan otoksesta haarukoitaisiin keskipohjalaisyritykset, olisivat saldoluvut 
vieläkin synkemmät. Kauppakamarin mukaan keskipohjalaisten pessimismi 
on kuitenkin ollut jatkuva trendi Business Panel -kyselyssä, eikä se heijasta 
todellista taloustilannetta – pikemminkin ehkä alueellista luonnetta.
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Yritysten liikevaihdon ennusteista voidaan nähdä, että yrittäjät näkevät ti- 
lanteen silti optimistisena. Kaikilla toimialoilla positiivinen suhtautuminen liike- 
vaihdon kasvuun oli negatiivista suurempi. Teollisuuden laskeva ennuste oli 
muita toimialoja suurempi, mutta silti selvästi nousua ennustavia näkemyksiä 
pienempi. Huomioitavaa on myös, että suurempi osa yrityksistä ennusti lii- 
kevaihtonsa kasvavan kuin pysyvän ennallaan. Tämä oli trendi myös muissa 
toimialoissa, lukuun ottamatta palvelua, jossa enemmistö yrittäjistä ennusti 
liikevaihdon pysyvän ennallaan.

Myös henkilöstön kehitys nähdään maltillisena molemmin päin: yrityksillä 
kautta linjan on rekrytointiaikeita, mutta myös henkilöstömäärän laskua po- 
vataan. Suurin osa kaikkien toimialojen yrityksistä näkee henkilöstömäärän 
pysyvän ennallaan. Toisaalta Business Panelin vastauksissa näkyi myös- 
kin kasvava työvoiman tarve; yritysten toimintaa eniten rajoittavana tekijä- 
nä (riittämättömän kysynnän jälkeen) nähtiin työvoiman puute. Alueellisesti 
osaavan työvoiman löytyminen on tärkeä painopiste. Tähän liittyy laadukas 
ja työmarkkinoiden kanssa korreloiva koulutustarjonta sekä alueen vetovoi- 
ma. Tulevaisuudessa Keski-Pohjanmaan on kyettävä houkuttelemaan entis- 
tä enemmän osaavaa työvoimaa alueen ulkopuolelta, myös kansainvälisiltä 
työmarkkinoilta.



Niin ikään tilauskanta on taloustilanteesta huolimatta suhteellisen terveellä 
pohjalla. Ainoastaan teollisuudessa tilauskanta on huonontunut 3 kk:n takai- 
sesta. Silti myös teollisuuden toimijoista joka kolmas kertoi tilauskannan ole- 
van edelliskautta parempi. Elinkeinoelämästä voidaan laajemmin sanoa, että 
rakenteet ovat kunnossa; yrityksillä ei ole ylivelkaisuutta, suuria kauppoja on 
tehty ja tuotteita kehitetty.

3.4. investoinnit, kehityskohteet ja mahdollisuudet 

Yksi suurimmista alueelle tehtävistä investoinneista on suunnitteilla oleva 
litiumkaivos, johon aiotaan investoida 50–70 miljoonaa euroa. Litiumin ja- 
lostaminen kemianteollisuuteen tulee vaikuttamaan Kokkola Industrial Parkin 
toimintaan ja kaivannaistoiminta ylipäätään tulee näkymään Kokkolan sata- 
maliikenteessä. KIP:n alue houkuttaa vuositasolla suuria investointeja. Vuo- 
den 2012 osalta investointeja alueelle on tehty n. 75 miljoonan euron suu- 
ruudella. Alueella on vapaana n. 70 hehtaaria raskaalle kemianteollisuudelle 
kaavoitettua maata, joten tulevaisuudessa myös uusien toimijoiden mukaan- 
tulo Pohjois-Euroopan suurimpaan epäorgaanisen kemian keskittymään on 
mahdollista.

EU:n FP7-ohjelman rahoittamassa Pyhäsalmen hiukkasfysiikan tutki-

muskeskus  LAGUNA -hankkeessa suunnitellaan syvälle maan alle sijoitet-
tavan jättimäisen neutriinoilmaisimen ja sen edellyttämän tutkimuslaborato-
rion perustamista Eurooppaan. Toteutuessaan tutkimuskeskus toisi alueelle 
huomattavia investointeja. Yhden täysikokoisen ilmaisimen kokonaiskustan-
nusten arvioidaan olevan laitteesta riippuen 320–490 miljoonaa euroa. Sekä 
GLACIER että LENA -ilmaisimen rakentaminen tulisi maksamaan kaikkiaan 
n. 900 miljoonaa euroa, josta luolaston ja muun maanalaisen infrastruktuurin 
osuus on n. 100 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 tehdyn selvityksen mukaan 
merkittävä osa tutkimuslaboratorion rakentamiskustannuksista suuntautuisi 
rahavirtana Suomen ja alueen talouteen, yhden mittalaitteen vaihtoehdossa 
280–430 miljoonaa euroa jakaantuen kymmenen vuoden ajalle. Tämä vas-
taisi työvoimatarpeena 2700–4200 henkilötyövuotta. LAGUNA –hankkeesta 
kerrotaan lisää hanke-esimerkkejä käsittelevässä kappaleessa.

Uusiutuvat energiat ja energiatehokkuus ovat Keski-Pohjanmaalle tär-
keitä. Maakunnallisesti suunnitteilla on tuulivoimakaava, jossa osoitetaan 
parhaiten tuulivoimatuotantoon soveltuvat tuulivoima-alueet. Tulevat inves-
toinnit ovat suuruusluokaltaan muutamia kymmeniä miljoonia euroja. Valtion 
kannustimet vihreän energian alalla tekevät tuulivoimainvestoinnit ajankoh-
taisiksi jo parin vuoden sisällä. Bioenergia esimerkiksi yhteistyössä metsäta-
louden kanssa on Keski-Pohjanmaalla kasvava osaamisalue. Energiateho-
kas rakentaminen - erityisesti puurakentaminen - on niin ikään mielenkiinnon 
kohde tulevaa ajatellen.
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Pyhäjoen ydinvoimalahanke tuo toteutuessaan alueelle suuria in- 
vestointeja, jotka näkyvät koko Oulun etelänpuoleisella rannikkoseu- 
dulla. Keski-Pohjanmaan alueella ydinvoimalahanke vaikuttaisi ra- 
kennusvaiheessa ainakin satamaliikenteeseen.  Projektilla olisi myös 
työllistävä vaikutus laajemmin alueella. Syksyllä 2012 Pyhäjoen ydin- 
voimalahankkeen jatko on epävarma.

Logistiikkarakenteita muuttaisi rautatieyhteyden mahdollinen avaa-
minen jäämerelle.

Kokkola Industrial Park



3.4.1. Biolaakso

Laajalta Keski-Pohjanmaan alueelta löytyy paljon biotalouteen liittyvää osaamista ja vah- 

vaa yritystoimintaa. Keski-Pohjanmaa voi tulevaisuudessa profiloitua myös ulospäin bio- 

talouden osaamisalueena. Biolaakson toimintamalli tarkoittaa osaamisten klusteria, johon 

kuuluu tutkimusta, koulutusta, asiantuntijuutta ja yrittäjyyttä laajasti biotalouden kentältä. 

Alueen osaamispotentiaali on koko ketjun osalta jo nykyisellään kattava. Tulevaisuudessa 

toimijoiden entistä parempi linkittäminen yhteen loisi Keski-Pohjanmaalle vahvan Biolaakson 

osaamisalueen. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tekee perustutkimuksen rinnalla so-

veltavaa tutkimusta, sekä tarjoaa kemian koulutusta. Valtion sektoritutkimuslaitokset  Metla, 

MTT ja GTK tekevät soveltavaa tutkimusta. Lisäksi alueella on alaan liittyvää ammattikor-

keakoulun ja ammatillisen tason koulutusta sekä alan yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita. 

Näiden jo olemassa olevien sisältöjen entistä parempi hyödyntäminen tulevaisuudessa on 

Biolaakson toteutumisen kannalta olennaista. Yritysten ja organisaatioiden tuottamat kau-

palliset palvelut ja tuotteet ovat skenaarion keskiössä.

Esitys Luonnonvarakeskuksesta, jossa yhdistyisivät Metla Kannus, MTT:n ja Riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitoksen toiminnot on jo tehty maa- ja metsätalousministeriölle. Yksi 

alueyksikkö voisi sijaita Keski-Pohjanmaalla Kannuksessa. Kokkolan yliopistokeskus on jo 

ollut työssä mukana ja alustavia keskusteluja Oulun yliopiston kanssa mm. biotalousprofes- 

suurin perustamisesta on käyty. Edellä mainittujen organisaatioiden lisäksi mukana toiminnan 

kehittämisessä voivat alueella olla Centria AMK, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä 

siihen kuuluva maaseutuopisto.  Luonnonvaratoimijoiden  verkko alueella on myöskin laaja 

(esim. Kannuksen Tutkimustila Luova Oy, Ketek Oy, Maataloustuottajien keskusliitto MTK 

Keski-Pohjanmaa, ProAgria, Metsäkeskus, metsänomistajien liitot, metsänhoitoyhdistykset, 

Pohjois-Suomen turkiseläinten kasvattajien liitto PSTK jne.).

Biolaakson toimintamallissa hyödynnetään jo olemassa olevia keskipohjalaisia vahvuuk-

sia. Keski-Pohjanmaalla harjoitetaan intensiivistä maataloutta, erityisesti maidon, naudan- ja 

sianlihan sekä perunan tuotantoa, monipuolista jalostusta; mm. viisi meijeriä, kaksi suurta ja 

muutamia keskisuuria ja pienempiä lihanjalostajia, juomateollisuutta, funktionaalisia elintar-

vikkeita valmistava tehdas sekä pienempiä elintarvikkeiden valmistajia. Myös luomuviljelyn ja 

luonnonmukaisten, puhtaiden elintarvikkeiden maakuntana profiloituminen tukee osaltaan 

keskipohjalaista elintarviketeollisuutta.

Keski-Pohjanmaan lisääntyvät metsävarat ja toimivat logistiset yhteydet (päärata ja hyvät 

liitynnät, satamat, maantieverkosto) luovat edellytykset monipuoliselle puunkäytölle ja -jalos-

tukselle. Maakunnassa on suurten puutalotehtaiden keskittymä, sahateollisuutta sekä pieniä 

puutuotealan yrityksiä. Pietarsaaressa on sellu- ja paperiteollisuutta sekä maailman suurin 

biomassaa polttoaineenaan käyttävä voimalaitos.

Bioenergian tuotannossa on alueella vahvaa yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa. Metsäha- 

ketta käytetään kunnallisissa lämpö- ja voimalaitoksissa sekä monissa energiaosuuskuntien 

ja lämpöyrittäjien lämpölaitoksissa. Kokkolassa on syksyllä 2012 otettu käyttöön iso biokaa- 

sulaitos. Lisäksi Keski-Pohjanmaalla tuotetaan vesi- ja tuulivoimaa ja tuulivoiman tuotantoon 

on varattu alueita sadoille uusille tuulivoimayksiköille. Alueella valmistetaan puun kaasutuk- 

seen perustuvia laitteita yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon  ja lisäksi maakunnassa 

on myös muuta lämmöntuotantoon  ja –varastointiin liittyvää laitevalmistusta.

Tulevaisuuden 

toimintamalli
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3.5. yritysneuvonta

Yritysneuvonta on elinkeinojen kansainvälistymisestä puhuttaessa 
noussut vahvasti esille. Teemaryhmien keskusteluissa ja strategian 
ohjausryhmässä yritysneuvonnan kenttä on nähty toimijoiden puoles-
ta sirpaleisena. Yritysneuvontaa tulisi jatkossa selkiyttää ja keskittää 
sitä muutamille tarjoajille. Tällöin myös olemassa olevat resurssit voi-
taisiin käyttää tehokkaammin.

Alueella yritysten kansainvälistymistä avustaa Viexpo. Viexpo on 
itsenäinen, alueellinen kansainvälistymisen asiantuntija, joka tarjoaa 
pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistymispalveluja ja toimin- 
toja. Toiminta-alue ulottuu Kristiinankaupungista Kalajoelle. Viexpo 
toimii myös Pohjanmaan ELY-keskuksen itsenäisenä kansainvälisty- 
misyksikkönä ja sen yhteiskumppaneita ovat paikallista elinkeinoelä- 
mää kehittävät organisaatiot. ELY-keskuksella on myös muuta yritys- 
tukipalvelua.

Yritysneuvontaa paikallisesti tarjoavat myös Kokkolan seudun kehi- 
tys (KOSEK), ProAgria Keski-Pohjanmaa sekä Kaustisen seutukunta 
(KASE), joilla on myös kansainvälistymiseen liittyvää neuvontaa yrityk- 
sille. Vaasassa sijaitseva Pohjanmaan taidetoimikunta, jatkossa Tai- 
teen edistämiskeskus, tukee kulttuurin ja taiteen edistämistä. Tarvet- 
ta Keski-Pohjanmaan alueen kulttuurin ja luovan talouden paikalliselle 
kehittämiselle on alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kansallisesti yritysten kansainvälistymistä tukevat muun muassa 
Tekes, Finnvera ja FinPro. Keskipohjalaisyritykset saavat apua Fin-
Pron Jyväskylän toimipisteestä. Käytännössä FinPron rooli alueella 
on kuitenkin ollut jokseenkin näkymätön. Alue on saanut kansallisesti 
vähän Tekes-rahoitusta. Keskipohjalaisten Tekes-yhteyshenkilö toimii 
Pohjanmaan ELY-keskuksessa Vaasassa.



3.5.1. virtuaalinen vientiasiantuntija ja  
kansainväliset Pk–yritykset

Keski-Pohjanmaalla jo kauan toiminut teollisuus on lähtökohtaisesti kansain- 

välistä. Pienten ja keskisuurten yritysten kentällä tilanne on kuitenkin toinen; 

muutamia menestystarinoita lukuun ottamatta PK–kenttä on melko heikosti 

kansainvälistynyt. Vientiyrityksiä on vain muutamia ja niin ikään vientiä suunnitte- 

leviakin yrityksiä on erittäin vähän.

Yritysneuvontakentällä kansainvälisten tukipalveluiden tarjoaminen nousee 

tulevaisuudessa entistä vahvemmin toiminnan keskiöön. Yritysneuvontaa tulee 

kehittää, tehostaa ja selkeyttää; yritysneuvonta nykyisellään on koettu sir-

paleiseksi sekä liian heikosti kenttää tuntevaksi. Tulevaisuuden haaste on mm. 

kasvupotentiaalia omaavien yritysten tunnistaminen ja niiden rohkaiseminen 

vientimarkkinoille.

Mahdollisia malleja näiden tavoitteiden saamiseksi on mm. virtuaalisen vien- 

tiasiantuntijan tarjoaminen alueen yrityksille. Vientiasiantuntija toimii esimerkiksi 

Kosekin tai Viexpon palveluksessa ja alueen yritykset voivat ostaa palvelusta 

tuntikorvauksella osaamista viennin kehittämiseen. Esimerkiksi vientistrategian 

laatiminen, kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin suunnittelu ja kappaleessa 

5 esitelty kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntäminen viennin suunnittelussa 

ja ensivaiheissa ovat palveluita, joita vientiasiantuntijan kautta pääsisi hyödyn-

tämään. Yritykset saisivat lisäksi kaipaamaansa tukea juridisiin asioihin liittyen. 

Esimerkiksi terveyspalveluiden viennin osalta lainopillinen osaaminen nousee 

toimijoille keskeiseksi haasteeksi. Virtuaalipalveluun kuuluisi kielipalveluita tulk-

kauspalveluista myös vientiasiakirjojen laatimiseen.

Lisäksi alueella on tarve PK-sektorin viennin tukemiseen ja vientitoiminnan 

aloittamisen rohkaisuun. Yksi mahdollinen konsepti on ns. start-up synnyttä- 

mö, jossa nuoret, kasvuhakuiset yritykset saisivat tukea kansainvälistymiseen. 

Suuremmat toimijat voisivat antaa omat verkostonsa ja kontaktinsa nuorten 

yritysten käyttöön ja mahdollisesti toimia yritysmentoreina. Kulttuuri- ja matkai- 

lualan yrittäjien olisi mahdollista myös luoda yhteinen, keskipohjalainen brändi 

tai vientistrategia, jonka avulla toimijat voisivat tehokkaammin lanseerata itsensä 

uusilla markkina-alueilla.

Tehokkaan ja keskitetyn kansainvälistymistuen kautta olisi mahdollista etsiä 

uusia rahoittajia nuorille ja kasvuhakuisille yrityksille. Erilaiset business-enkeli- 

verkostot tai muut sponsorikanavat voisivat toimia synnyttämön kautta organi-

soituna. Myös alkuvaiheen yrityksiin sijoittava rahasto on toivottu asia.

 

Tulevaisuuden 

toimintamalli
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Keski-Pohjanmaan liitto toimii alueellaan hankerahoittajana ja myös toteuttaja- 
na EAKR:n ja Interreg -ohjelmien osalta. ELY-keskuksista on lisäksi haettavissa 
ESR-rahoitusta sekä asiantuntija-apua ja rahoitusta yritysten kasvuun ja kan- 
sainvälistämiseen. Kansainvälistä, valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä on erityi- 
sesti Interreg -ohjelmien rahoittamissa hankkeissa. Interreg rahoittaa erityisesti 
hankkeita, jotka tukevat alueiden välistä yhteistyötä Euroopassa.

Hankkeilla pyritään muun muassa tukemaan läheisyyttä uusiin kansainväli-
siin kuljetus- ja logistiikkareitteihin, kehittämään arktisen alueen luonnonvaroi-
hin perustuvaa liiketoimintaa sekä lisäämään alueiden vetovoimaa ja houkutte-
levuutta. Esille tuodaan luontoa, elämäntapaa, puhtautta ja turvallisuutta.

4.1. interreg

Keski-Pohjanmaan liitto on mukana seuraavissa Interreg -ohjelmissa. Yhteis- 
työ on ollut vahvempaa lähialueohjelmissa Pohjoinen ja Botnia-Atlantica.

INTERREG Itämeri -ohjelma
Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kehitystä kohti kestävää, kilpailukykyistä ja 
alueellisesti integroitua Itämeren aluetta. Sen temaattisia painopisteitä ovat in-
novaatiotoiminta, alueen ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus, Itämeri yhteisenä 
resurssina sekä kaupunkien ja alueiden kilpailukyky.

Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puo- 
la, Norja ja Valko-Venäjä kokonaisuudessaan sekä alueita Saksasta ja Venäjältä.

INTERREG IVA Pohjoinen
Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa ohjelma-alueen kilpailukykyä ja 
yhteenkuuluvuutta. Saamen alaohjelman tavoitteena on erityisesti saame-
laisyhteisön kaikkien resurssien hyödyntäminen kulttuuri- ja elinkeinoelämän 
kehittämiseksi  ekologisesti  ja pitkäjänteisesti. Ohjelman temaattisia paino-
pisteitä ovat elinkeinoelämän kehittäminen; tutkimus, kehitys ja koulutus, 
alueellinen toimivuus ja identiteetti sekä Saamen rajaohjelma - rajaton ke-
hitys. Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. 
Suomessa varsinainen ohjelma-alue käsittää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Keski-Pohjanmaalla ovat vaikuttaneet muun muassa HighBio ja HighBio II 
-hankkeet, joissa on tutkittu biomassojen kaasutusta ja käyttöä sähkön ja läm-
mön tuotannossa sekä lopputuotteita (erityisesti liikennepolttoaineet). Muissa 
ohjelmasta rahoitetuista hankkeissa keskitytään muun muassa konepajateolli-
suuden yritysten kehittämiseen, laserpinnoitukseen sekä luonnonkuitumateri-
aalien ja nanoteknologian sovelluksiin.

4. kanSainvälinen hankerahoituS

Keskipohjalainen 

osaaminen halutaan 

mukaan laajoihin, 

kansainvälisiin 

suurhankkeisiin ja 

verkostoihin.



Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma  
EU:n rakennerahasto-ohjelmaan (17.1.2013)

Kansainvälistyminen on ollut kaudella 2007-2013 Pohjois-Suomen kaikkiin toi- 

mintalinjoihin vahvasti liittyvä tavoite. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunni-

telman mukaan ohjelmakaudella 2014-2020 kansainvälisen yhteistyön edistä-

minen on myös keskeisessä asemassa. Kansainvälisyys ja uusien markkinoiden 

saavuttaminen on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi kehittämistavoitteeksi pk-

yritysten kilpailukyvyn edistämisessä. Maantieteelliseen aseman vuoksi yhteistyö 

Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle on erityisasemassa. Liiketoimintamahdollisuuksia 

liittyy Barentsin alueen luonnonvaroihin, suurinvestointeihin ja teollisuuteen, 

myös Pietari ja laajemmin Luoteis-Venäjä ovat alueelle merkittäviä yhteistyö- 

kumppaneita. Rakennerahasto-ohjelman kautta voidaan edistää arktisen alueen 

yhteistyöhön sisältyvää taloudellista potentiaalia.

Arktisen osaamisen osalta sekä pohjoisten alueiden luonnonvarojen kestävään 

hyödyntämiseen liittyen alueella on vahvaa teknologiaosaamista. Näiden osa- 

alueiden, mutta myös muiden alueen vahvojen osaamisalueiden osalta raken- 

nerahastovaroilla kehitetään kansainvälistä, osaamisen kehittämiseen tähtäävää 

yhteistyötä. Kansainvälisen yhteistyön ja verkostojen tavoitteellisen kehittämisen 

avulla haetaan kansainvälisen hanketoiminnan lisäystä. Innovaatiotoiminnassa 

ja osaamisen kehittämisessä EU:n tutkimuksen puiteohjelman Horizon 2020 

merkitys tulee kasvamaan.

Alueelle tavoitellaan ulkomaisten yhtiöiden investointeja ja toimipisteiden 

perustamista. Alueen vetovoimaisuus vahvistaa lisäksi matkailutoimialan toi- 

mintaedellytyksiä. Innovaatioympäristön osalta kansainvälinen vetovoima tukee 

huipputason asiantuntijoiden rekrytointia sekä verkostoyhteistyön edellytyksiä.

Euroopan sosiaalirahaston ESR kansainvälinen ulottuvuus Itä- ja Pohjois-Suo- 

men näkökulmasta korostaa kysymyksiä, joissa alueella on haasteita: ikääntymi- 

nen ja demografiamuutokset sekä nuorisotyöttömyys, työvoiman liikkuvuus tule- 

vien työvoimatarpeiden turvaamiseksi, elinkeinotoiminnan rakennemuutokseen 

vastaaminen ja työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien muutoksiin mukautuminen, 

työelämän laadun ja tuottavuuden parantuminen sekä julkisen- ja palvelusektorin 

rakennemuutos harvaan asutulla alueella. Yhteistyön muotoja voisivat olla rahoit- 

tajien ja kehittäjien kansainvälinen yhteistyö temaattisissa verkostoissa, kansain- 

välisyyden ja siihen liittyvän osaamisen tukeminen hankkeissa, benchmarking 

sekä hyvien käytäntöjen etsiminen, levittäminen ja työstäminen.
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INTERREG IVA Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica -ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistoiminnan raken- 
teita ja kasvua ohjelma-alueella. Rahoitettavien toimien kohteina ovat ympä- 
ristö, liikenne, yhteenkuuluvuus, osaaminen, elinkeinoelämä ja yhteiskunnal- 
liset palvelut.

Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suo- 
messa varsinainen ohjelma-alue käsittää Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan 
ja Satakunnan maakunnat. Lisäksi ohjelmaan osallistuu Etelä-Pohjanmaan 
maakunta ns. rajoittuvana alueena.

Keski-Pohjanmaalta Metla, Kannuksen yksikkö, Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius, Centria AMK ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto ovat muka- 
na ohjelman kautta rahoitetussa mittavassa Forest Refine -hankkeessa, jota 
hallinnoi SLU, Ruotsin maatalousyliopisto. Projektin tavoitteena on analysoi- 
da bioraaka-ainevirtoja ja parantaa raaka-aineiden saatavuutta biojalosta- 
moille (www.forestrefine.se). Lisäksi Kokkolan ja Skellefteån laivaliikennöinti- 
mahdollisuuksia on kartoitettu Botnia-Atlantica-ohjelman hankkeena.

Pohjoinen Periferia 2007 - 2013 ohjelma 
(Northern Pheriphery Programme)
Pohjoisen Periferia -ohjelman tavoitteena on auttaa syrjäisiä yhteisöjä Euroo- 
pan pohjoisreunalla kehittämään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä 
potentiaaliaan. Keinoina ovat innovaatioiden, yritysten kilpailukyvyn, saavu- 
tettavuuden, yhteisöjen ja luonnonvarojen käytön kestävän kehityksen sekä 
kulttuuriperinnön tukeminen. Ohjelman lähtökohtana on uusien toimintamal- 
lien luominen laajan alueen, harvan asutuksen, pitkien etäisyyksien, syrjäi-
syyden ja perifeerisyyden, kylmyyden ja karujen ilmasto-olosuhteiden, arkti- 
suuden ja haavoittuvan luonnon asettamiin haasteisiin.

Hankkeet vaativat kansainvälistä yhteistyötä vähintään kolmen maan alu- 
eiden kanssa. Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Irlannista, Poh- 
jois-Irlannista, Ruotsista, Skotlannista ja Norjasta. Färsaaret, Islanti ja Grön- 
lanti ovat kokonaan ohjelma-aluetta. Ohjelma-alueen maa-alue on lähes yhtä 
suuri kuin Euroopan unionin jäsenmaiden, mutta väestöä alueella on vain 8 
miljoonaa.

4.2. muita eu-rahoitusreittejä

EU-hankerahoitusta on mahdollista saada monia eri reittejä. Se, mistä EU- 
rahoitusta hankkeeseen kulloinkin haetaan, riippuu hankkeen tavoitteista. 
Esimerkiksi työ- ja elinkeinoelämään liittyvistä hankkeista vastaa elinkeino- lii- 
kenne- ja ympäristökeskus, alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoitusta 
koordinoivat maakuntien liitot. Nuoriso-, kulttuuri- ja henkilöstövaihdon EU- 
rahoitusta hallinnoi kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 
(www.cimo.fi/ohjelmat). CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 



asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMOn perustehtävänä on edistää suo- 
malaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kult- 
tuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. Nuorten kansainväliset kokemuk- 
set, vahvistunut kielitaito ja verkostot auttavat jatkossa myös vientiä ja muuta 
kansainvälistä yhteistyötä. EU:n koulutuksen ja tutkimuksen rahoituslähteitä 
ovat Elinikäisen oppimisen ohjelmassa (Lifelong Learning Programme, LLP), 
7. puiteohjelma ja sen alaohjelmat sekä vuonna 2014 käynnistyvät ohjelmat 
Erasmus for all ja Horizon 2020. LLP-ohjelma on merkittävä ammatillisen 
koulutuksen, korkea- ja yliopistokoulutuksen kansainvälisten liikkuvuus- ja 
yhteistyöhankkeiden rahoittaja, kuten jatkossa Erasmus for all –ohjelma. 7. 
puiteohjelma ja uusi Horizon 2020 –puiteohjelma tarjoavat mittavat mahdol-
lisuudet tutkimukseen ja tutkimuksen kansainvälistymiseen. Myös eri alojen 
ministeriöt tekevät rahoitusyhteistyötä EU:n kanssa. Komissio myöntää suo-
ria avustuksia (grants) hankkeille ja organisaatioille, jotka edistävät EU:n ta-
voitteita tai osallistuvat EU-ohjelman tai –politiikan toteuttamiseen.

Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita voidaan rahoittaa maaseudun kehit-
tämisohjelmissa Leader-toimintatavan kautta (www.maaseutu.fi ja ruotsin- 
kielinen Aktion Österbotten http://leader.aktion.fi/svenska/leader/). Alueen 
toimijoita innostetaan oman alueensa kehittämiseen ja myös kansainvälisyy- 
teen myöntämällä yritys- ja hanketukia. Tuensaajina voivat olla maaseudulla 
toimivat pienyritykset ja erilaiset rekisteröityneet yhdistykset ja oppilaitokset. 
Tukimuodot ja -määrät vaihtelevat hakijan ja hanketyypin mukaan.

Keski-Pohjanmaan alueella Leader -rahoitusta jakavat Rieska-Leader ja 
Pirityiset ry. Rieska-Leader ry on Kokkolan ja Ylivieskan seutukuntien alu- 
eella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. Rieska-Leader auttaa myös 
kv-hankkeiden suunnittelussa sekä yhteistyökumppaneiden löytämisessä 
Euroopan 2 300 Leader-ryhmän alueilta. Meneillään olevalla kaudella yhdis- 
tyksellä on yhteistyöalueita Unkarissa, Ranskassa, Irlannissa ja Ruotsissa. 
Rieska-Leader on myös akkreditoitu EVS-toimija, jonka kautta Euroopasta 
tulevia nuoria sijoitetaan vapaaehtoistyöhön alueelle ja päinvastoin. Pirityiset 
ry on paikallinen toimintaryhmä, joka kehittää ja rahoittaa Leader- metodilla 
niin paikallisia, alueiden välisiä kuin kansainvälisiäkin hankkeita. Hankkeissa 
on partnereita kahdesta tai useammasta Euroopan maasta ja rahoitus tulee 
toimijoille aina paikalliselta Leader -ryhmältä. 

4.3. esimerkkejä hankkeista 

Forest Refine -hanke

Keski-Pohjanmaalta  Metla, Kannuksen yksikkö, Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius, Centria AMK ja Keski-Pohjanmaan  maaseutuopisto  ovat muka- 
na ohjelman kautta rahoitetussa mittavassa Forest Refine -hankkeessa, jota 
hallinnoi SLU, Ruotsin maatalousyliopisto. Projektin tavoitteena on analysoida 
bioraaka-ainevirtoja ja parantaa raaka-aineiden saatavuutta biojalostamoille.
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Erityisesti Forest Refine -projektin tavoitteena on pienentää raaka-aineen 
hankintaketjun kustannuksia vähintään 15 % tietyille metsäbiomassoille. Pro-
jektin ydinajatuksena on kattaa koko biomassan hankintaketju metsästä bioja-
lostamoon toteuttamalla projektia läheisessä yhteistyössä tutkimusosa- puol-
ten (PROC, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu 
Oy) kanssa, joilla on aiempaa osaamista jalostusprosesseista.

Projektia tukee myös Botnia-Atlantica-alueen keskeisten sidosryhmien 
(Sveaskog, Domsjö Fiber, Solander Science park, Åkroken Science  park, 
Skogstekniska klustret Domsjö fiber ja Storumans kommun)  mukanaolo. 
Projektin hankintaketjussa keskeisimmät osat muodostavat metsänhakkuu, 
kuljetus ja varastointi, terminaalikäsittely ja fraktiointi, biomassafraktioiden  ka-
raktersointi ja lisäksi biojalostus. Tämä sisältää myös laskelmat eri biomasso-
jen osalta potentiaalisista varannoista Botnia-Atlantica-alueella. Tämä tieto on 
tärkeää suunniteltaessa ja mietittäessä tulevaisuuden biojalostamoiden sijoi-
tuspaikkoja



Pyhäjärven Laguna -tutkimuskeskus

Euroopan yhteisön FP7-ohjelman rahoittamassa LAGUNA-hank- 
keessa (Design Study: LAGUNA 2008-11 ja LAGUNA-LBNO: 2011-
14) suunnitellaan syvälle maan alle sijoitettavan jättimäisen neutriinoil- 
maisimen ja sen edellyttämän tutkimuslaboratorion perustamista 
Eurooppaan. LAGUNA-konsortioon kuuluu 47 tiede- ja teollisuus- 
kumppania 14 maasta, EU-maiden lisäksi Japanista, Venäjältä ja Yh- 
dysvalloista. Suomesta hankkeeseen osallistuvat tällä hetkellä hank- 
keessa alusta asti mukana olleet Jyväskylän ja Oulun yliopistot sekä 
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd sekä hankkeeseen myöhemmin 
liittynyt Helsingin yliopisto.

Pyhäsalmen kaivosta pidetään ainoana varteenotettava vaihtoeh- 
tona suuren kokoluokan neutriinokokeen toteuttamiselle Euroopas- 
sa. Tämä tuli myös ilmi syyskuussa 2012 Krakovassa järjestetyssä 
symposiumissa, jossa viisisataa alan tutkijaa keskusteli Euroopan 
hiukkasfysiikan tulevaisuuden strategiasta. Pyhäsalmi-hanke kuului 
symposiumissa eniten esillä olleisiin aiheisiin. Kauan eri vaihtoehtoja 
tutkineen LAGUNA-konsortion lisäksi nyt myös ns. neutriinotehdas- 
ta suunnitteleva tutkijayhteisö pitää Pyhäsalmea tarkoituksiinsa par- 
haiten sopivana. Samoin avaruudesta tulevien hiukkasten tutkimusta 
Euroopassa koordinoiva ApPEC/ASPERA-organisaatio pitää Pyhä- 
salmen kaivosta sopivana neutriinotutkimuksen keskukseksi. Euroo- 
pan hiukkasfysiikan uudesta strategiasta päätetään keväällä 2013.

LAGUNA-konsortio suunnittelee Pyhäsalmen kaivokseen lait- 
teistoa (GLACIER-ilmaisin), jolla mitataan Euroopan hiukkasfysii-
kan tutkimuskeskuksesta CERNistä maankuoren läpi lähetettävää 
neutriinosuihkua. Kyseessä on ns. pitkän lentomatkan neutriino-oskil-
laatiokoe LBNO, jonka avulla on ratkaistaan eräitä tärkeimpinä pidet-
tyjä hiukkasfysiikan avoimia tieteellisiä kysymyksiä. Lisäksi kaivokseen 
suunnitellaan avaruudesta ja Maan sisästä tulevan neutrii-nosäteilyn 
mittauslaitteistoa (LENA-ilmaisin). Pyhäsalmen puolesta kokeen suo-
rituspaikkana puhuvat ennen kaikkea kaivoksen juuri sopiva 2300 
km:n etäisyys CERNistä, erinomainen infrastruktuuri, liikenteellisesti 
hyvä sijainti ja alhainen ydinvoimaloiden aiheuttama neutriinosäteily.

LAGUNA-konsortio teki kesäkuussa 2012 CERNille CERN-Pyhä- 
salmi-kokeesta ns. Expression of Interest –aloitteen. CERNin osuus 
on neutriinojen suihkulinjan rakentaminen. Neutriinojen tuottamiseen 
käytetään samaa rengasmaista SPS-kiihdytintä, joka toimii Higgsin 
hiukkasen löytämisen takia paljon viime aikoina esillä olleen LHC-kiih- 
dyttimen esikiihdyttimenä.

Lopullinen esitys laitteistoista ja rakentamisesta tehdään viimeis- 
tään 2014. Rakentamisvaihe kestää alustavien arvioiden mukaan 
noin kymmenen vuotta ja toimintavaihe 30-50 vuotta. LAGUNAn si- 
joittaminen Pyhäsalmen kaivokseen houkutellee paikalle myös muita 
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tieteellisiä kokeita, jotka toisivat maahamme lisää kansainvälistä tut- 
kimusrahoitusta, teknistä ja tieteellistä huippuluokan erityisosaamista 
ja tutkijaryhmiä ympäri maailmaa.

Pyhäsalmen kaivosta pidetään ainoana varteenotettava vaihtoeh- 
tona suuren kokoluokan neutriinokokeen toteuttamiselle Euroopassa.



Keski-Pohjanmaan yrittäjien ilmasilta Espanjan Fuengirolaan

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät aloitti uudenlaisen kansainvälistymishankkeen  

Espanjan Fuengirolaan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yrityksille  

kohtuullisen riskitön vienti Espanjaan sekä helpottaa kaupan syntymistä  

ulkomaille. Samalla KP:n yrittäjät keräsivät tietoa pk-yritysten kansainvälistymisen 

tueksi ja saivat toiminnalleen kansallista julkisuutta.

”Keskipohjalaisyritysten tuotteet ovat olleet esillä suomalaisessa Centro Finlan- 

dia -kauppakeskuksessa  Fuengirolassa. Niitä kaupataan Espanjan Aurinkoranni- 

kon suomalaisyhteisön lisäksi myös paikallisille tukkukaupoille. Keski-Pohjanmaal- 

ta viedään Espanjaan muun muassa elintarvikkeita ja lahjatavaroita. Yrittäjäjärjestö 

huolehtii käytännön järjestelyistä ja markkinoinnista eli yksittäisten yrittäjän ei 

tarvitse itse matkustaa Espanjaan. Idea toimintamallista syntyi kun yrittäjäryhmä 

vieraili aiemmin Centro Finlandiassa. Yrittäjät uskovat, että kauppaa voi tehdä 

kannattavasti Espanjassa saakka. - Meillä on positiivisia esimerkkejä siitä, kuinka 

yritys on kansainvälistynyt kun se on saanut avattua uusia markkinoita. Toki tässä 

on riski, että kansainvälistyminen ei kaikkien osalta onnistuisi. Mutta näin ollen ei 

ainakaan voi sanoa, etteikö olisi yritetty, sanoo Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimi-

tusjohtaja Mervi Järkkälä.” YLE-UUTISET Keskipohjanmaa 29.11.2011

Tulevaisuuden 

toimintamalli

KANSAINVÄLISYYTTÄ 
KESKI-POHJANMAALTA

4.4. kansainvälisten hankkeiden hautomo

Laajat kansainväliset hankkeet ovat tärkeä väylä alueen toimijoiden kansainväli- 

sen toiminnan tukemiseen. Tulevaisuudessa kansainvälinen hanketoiminta tulee 

näyttäytymään nimenomaan laajojen, toimijoiden verkostoja luovien ja hyödyntävi- 

en suurhankkeiden muodossa. Keski-Pohjanmaalla tämä tarkoittaa kahdenlaisien 

kansainvälisten hankkeiden yleistymistä; laajat hankkeet keräävät alueen toimijoita 

yhteen ja toisaalta keskipohjalaiset huippuosaajat osallistuvat hankkeisiin, joissa 

he toimivat osana kansainvälisiä osaamisketjuja. Alueellisesti paikallisia toimijoita 

yhteen kerääviä hankkeita kaivataan mm. matkailun kehittämiseen.

Edellä kuvattu LAGUNA–hanke on hyvä esimerkki siitä, kuinka alueellinen huip- 

puosaaminen voidaan kytkeä mukaan kansainvälisiin verkostoihin. Keskipohjalais- 

osaamista voidaan käyttää globaaleihin haasteisiin vastattaessa; mm. osaaminen 

uusiutuvien energioiden, biotalouden, kaivannaisten, epäorgaanisen kemian, 

puurakentamisen ja energiatehokkuuden kehityssuuntiin.
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Työllisyyden näkökulmasta Keski-Pohjanmaan tilanne on kansallisesti 
verraten hyvä. Työllisyysprosentti on hieman koko maan keskiarvoa 
parempi ja selkeästi Pohjois- ja Itä-Suomen ohjelma-alueen muita
maakuntia parempi.

5.1. maahanmuutto, kansalaisuudet 

Maahanmuuttajien osuus keskipohjalaisilla työmarkkinoilla  on koko 
maan tasoa alhaisempi. Maakunnassa on kyetty integroimaan vieras- 
työvoimaa menestyksekkäästi monille aloille. Kuitenkin maahanmuut- 
tajien määrä ylipäätään on vähäinen. Centria ammattikorkeakoulu on 
kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrässä Suomen kansainvä- 
lisimpiä. Kuitenkin heidän integroimisensa alueen työmarkkinoille val- 
mistumisen jälkeen on ollut Keski-Pohjanmaalla haasteellista. Osittain 
tämän nähdään johtuvan lainsäädännön rakenteista; esimerkiksi työ- 
luvan saaminen opintojen jälkeen ei ole helppoa. Toisaalta myös alu- 
een työnantajat voisivat paremmin hyödyntää kansainvälisten osaaji- 
en tuomia mahdollisuuksia.

5.1.1. nykytila

Maahanmuuttajamäärät ovat Keski-Pohjanmaalla olleet hyvin mal- 
tillisia. Maahanmuutto on lisääntynyt 2000 -luvulla ja koska maas- 
tamuutto on  hienokseltaan vähentynyt, on nettosiirtolaisuuskin 
kasvussa. Keski-Pohjanmaalla  maahanmuuttajia vuonna 2011 tuli 
maakuntaan noin 230. Naapurimaakunnissa volyymit ovat kuitenkin 
suurempia. Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto oli vuonna 2011 noin 

5. työmarkkinat Ja  

kanSainvälinen oSaaminen

Toimivat  

työmarkkinat.



600 muuttoa, Pohjanmaalla yli 1 600 ja Pohjois-Pohjanmaalla 1 350. Väki- 
lukuun suhteutettuna Pohjanmaan maakunnassa on siirtolaisuutta selvästi 
muita enemmän.

Maahanmuutto Suomeen vuoden 2011 osalta jakautuu eri maanosiin si- 
ten että Euroopan osuus on länsimaista suurin, noin 20 000 muuttoa. EU 
(27) alueen volyymi on 15 000. Aasiasta muuttoja oli 5700, Afrikasta hieman 
alle 2000, ja Amerikoista 1500.

Vuonna 2011 Keski-Pohjanmaalla asukkaita oli 68 484 ja heistä ulkomailla 
oli syntynyt 2000 henkilöä. Näistä EU:n 27 alueella 1200, josta Ruotsissa va- 
jaat 600 henkilöä. Aasiassa syntyneitä oli 400, Afrikassa 176 ja Amerikassa 
100. Ulkomaan kansalaisia oli maakunnassa 1193, joista 983 asui Kokko- 
lassa. Keski-Pohjanmaan kunnissa oli vuonna 2011 suomenkielistä väestöä 
60 743 henkilöä ja ruotsinkielistä 6464, joista 6300 asui Kokkolassa. Muuta 
kieltä äidinkielenään puhuvia oli maakunnassa 1 277 henkilöä
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5.2. koulutus

CIMO:n ja OKM:n 2012 -vuonna tekemässä selvityksessä maakuntien kan- 
sainvälisestä aktiivisuudessa kartoitettiin mm. seuraavia asioita: miten kan- 
sainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huo- 
mioitu maakuntasuunnitelmissa? Mikä on kansainvälistymisen nykytilanne ja 
merkitys yleissivistävässä, ammatillisessa ja aikuiskoulutuksessa? Koulutus- 
maailmaan keskittyneessä selvityksessä Keski-Pohjanmaa pärjäsi erinomai- 
sesti; alueen oppilaitosten kansainvälisyys on kansallista huippuluokkaa.

Kansainvälisyyttä tukeviksi tekijöiksi selvitys listasi maakuntasuunnitelmas- 
sa ja -ohjelmassa listattujen tavoitteiden linjaamisen ja niiden seurannan, 
myönteiset asenteet ja aktiivisuuden kansainvälistymiseen, eri toimijoiden 
välisen yhteistyön, toiminnan jatkuvuuden turvaamisen (uhkana nähtiin esi- 
merkiksi EU-rahoitteisen hanketoiminnan pätkittäisyys) sekä osaamisen ja 
alueellisesti tasa-arvoisten toimintaedellytysten ylläpitäminen.

Kuvio: Maakuntien aktiivisuus CIMO:n hallinnoimien EU- ja 
Nordplus -ohjelmien rahoituksen hakemisessa (2008-2010)



”Keski-Pohjanmaan oppilaitokset ovat hyvin kansainvälisiä ja maakunta- 
liitto tekee niiden kanssa tiivistä hankeyhteistyötä. Liitossa tuetaan vahvasti 
ammattikorkeakoulun toimintaa mm. keräämällä koulutuksen indikaattorei- 
ta myös kansainvälistymisen asteesta. Maakuntaliitossa halutaan edistää 
kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden työllistymistä alueelle. Maakun- 
nassa on paljon kansainvälisesti toimivia yrityksiä, mikä nostaa oppilaitosten 
kiinnostusta kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään 
erityisesti Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan, enenevissä määrin myös Aasiaan. 
Keski-Pohjanmaalla nostetaan esiin tiettyjä osaamisalueita, joilla on kriitti-
nen merkitys yritysten vientikyvykkyydelle.” CIMO:n selvitys maakuntien 
kansainvälisestä toiminnasta, 2012 (Korkala)

5.2.1. kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on monitieteinen,  Jyväskylän (JY), Ou- 
lun (OY) ja Vaasan (VY) yliopistojen yhteistyöhön perustuva yliopistokeskus. 
Yliopistokeskuksen tehtävänä on Keski-Pohjanmaan aineellisen ja henkisen 
kasvun tukeminen yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Toimin- 
nan kulmakivet ovat tutkimukseen perustuva yliopistollinen aikuiskoulutus 
sekä aluetta palveleva, kansainvälisesti verkostoitunut, soveltava tutkimus. 
Hallinnollisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on Jyväskylän yliopis- 
ton erillislaitos ja Jyväskylän yliopiston valtakunnallinen erityistehtävä.

Yliopistokeskus on yliopistollisen aikuiskoulutuksen osaaja ja kehittäjä. 
Koulutuksen laadun sekä aikuispedagogiikan kehittämisellä halutaan vas- 
tata aikuisten työssä olevien opiskelijoiden tarpeisiin. Koulutusteknologian 
tutkimus ja hyödyntäminen tukee monimuotoisen aikuiskoulutuksen to- 
teuttamista. Yliopistokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä täy- 
dennyskoulutus lähtevät alueen tarpeista ja niiden toteuttaminen perustuu 
vahvaan tiedeperustaan. Yhteistyö elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toi- 
mijoiden kanssa on vilkasta, ja tutkimustoiminnan  kansainvälisyys lisääntyy. 
Yliopistokeskuksen tutkimusryhmien jatko-opiskelijoiden opintoja ediste- 
tään tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien kanssa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kansainvälisyyden  perusta on 
luotu luontevalla tavalla omille vahvuuksille. Koulutustoiminnan kansain- 
välisyyttä lisätään koulutusverkostojen ja opettajaliikkuvuuden avulla sekä 
kehittämällä aikuisopiskelijoille  soveltuvia kansainvälistymismuotoja,  esi- 
merkiksi Student Life-hankkeen International Co-Curriculum –pilotin avulla. 
Erityisesti kasvatustieteiden  sekä sosiaalityön opinnoissa ja tutkimuksessa 
nostetaan esiin kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusnäkökulma.

Erasmus henkilökuntavaihtoa on ollut ainakin seuraaviin maihin: Portugali, 
Ruotsi, Viro, Romania, Belgia, Saksa ja Liettua. Viime vuosina yliopistokes-
kus on osallistunut aktiivisesti mm. sosiaalityön kansainvälisiin INDOSOW- 
ja ALLISW- koulutusverkostoihin ja EU:n LLP-ohjelmasta rahoitettuun 
ELLEIEC, Enhancing Lifelong Learning for the Electrical and Information 
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Engineering Community –hankkeeseen. Lisäksi yliopistokeskus on muka-
na KOR-EU –hankkeessa, jossa korealaisia opiskelijoita osallistuu vuosittain 
kasvatustieteiden tietyille koulutusjaksoille.

Tutkimuksen saralla yhteistyötä tehdään eurooppalaisten yliopistojen, 
tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus- 
yhteistyö isojen kansainvälisten yritysten kanssa asettaa alueella toteutetta- 
van tutkimuksen tavoitteet osaksi laajempia, esimerkiksi ympäristöön liittyviä, 
globaaleja kysymyksiä. Terveystieteiden tiimi on mukana kansainvälisessä 
InterRAI-verkostossa. Tutkimustoiminnassa pyritään mukaan entistä laajem- 
piin tutkimuskonsortioihin ja EU:n puiteohjelmarahoituksen  piiriin, kehitetään 
henkilöstön kansainvälisen hanketoiminnan osaamista ja kutsutaan aktiivi- 
sesti ulkomaalaisia vaihtotutkijoita. Myös Interreg-hankkeissa yliopistokes-
kus tekee yhteistyötä lähinnä Merenkurkun yli ja Perämerenkaaren alueella.

5.2.2. Centria ammattikorkeakoulu

Kansainvälisyys on yksi Centria ammattikorkeakoulun vahvuuksista, mikä 
näkyy kaikilla kolmella kampuksella  kansainvälisinä ja monikulttuurisina op- 
pimisympäristöinä. Tutkintoja on mahdollista suorittaa tekniikan, kulttuurin, 
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon, sosiaali- ja terveysalalla sekä 
humanistisella ja kasvatustieteellisellä alalla. Kansainvälisyys ja kansainvä-
lisyyden edistäminen näkyvät vahvana linjauksena myös Centrian strate-
giassa 2015. Kansainvälinen toiminta jaetaan neljään toiminta-alueeseen: 
liikkuvuus, kotikansainvälistyminen, kansainvälinen verkostoituminen ja kan- 
sainvälinen tutkimus- ja kehitystoiminta.

Keskeisintä ammattikorkeakoulun kansainvälisessä toiminnassa on ”aidosti 
kansainvälisen korkeakouluyhteisön” muodostaminen. Ammattikorkeakoulussa 
opiskelee tällä hetkellä n. 3 000 opiskelijaa, joista 503 on ulkomaalaisia tutkinto-
opiskelijoita seitsemässä englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Lisäksi am-
mattikorkeakoulussa  opiskelee vuosittain noin 80–90 vaihto-opiskelijaa ulko-
maalaisista yhteistyökorkeakouluista. Edustettuina on yli 40 eri kansallisuutta.

Ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia kansainväliseen 
liikkuvuuteen. Yhteistyöverkosto koostu 130 korkeakoulusta ja yliopistosta 
ympäri maailmaa. Vuosittain yli 100 opiskelijaa suorittaa pitkän vaihto- tai 
harjoittelujakson ulkomailla. Vastaavasti ammattikorkeakoulu  ottaa vastaan 
vuosittain noin 90 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa ja 60 vaihto-opettajaa tai 
ulkomaalaista asiantuntijaa. Kaksoistutkinto-sopimuksia on kolmen korkea- 
koulun kanssa ja parhaillaan neuvotellaan kahdesta uudesta kaksoistutkin- 
tosopimuksesta. Erasmus ja bilateraalisten vaihtojen lisäksi Centria hallinnoi 
Kiina -yhteistyötä sekä koordinoi Etelä-Korea -yhteistyötä EU-ICI ECP KOR- 
EU Leaders for Global Education -hanketta. Centria on myös mukana ”Terve 
Afrikka”-, ”Hope”-, ja ”Umodzi”-verkostoissa, jotka kuuluvat North-South- 
South-ohjelmaan ja tarjoavat harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan, hu- 
manistisen alan ja esittävän taiteen opiskelijoille.



Kansainvälisiä kompetensseja pyritään kehittämään kotikansainvälisty- 
misen keinoin. Näitä ovat esim. vierailevat ulkomaalaiset luennoitsijat, kan- 
sainväliset hankkeet, vuorovaikutus ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa 
ja koulutusohjelmien kansainvälinen ulottuvuus. Ulkomaalaiset tutkinto- ja 
vaihto-opiskelijat nähdään voimavarana. Samoin monikulttuuriset opiskelu- 
ja työympäristöt nähdään arvokkaina ja Centrialle tunnusomaisina. Yhteiset 
opintojaksot, kuten ”Getting Local and Global” ja kotimaisten ja ulkomaisten 
opiskelijoiden kesken sekoitetut aineopintojen ryhmät ovat välineitä kotikan- 
sainvälistymiselle. ”Monikulttuurinen ja -kielinen kampus – esteetön opiske-
lu- ja oppimisympäristö” -hankkeen avulla opiskelijapalveluita on kehitetty 
huomioimaan eri kulttuureita ja kieliryhmiä edustavia opiskelijoita. ”Kansain- 
välisten opiskelijoiden integrointi työelämään” -hankkeessa on pyritty paran- 
tamaan ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää osa-aikatöitä 
ja harjoittelupaikkoja ammattikorkeakoulun toiminta-alueelta. Ulkomaalaisille 
opiskelijoille on kehitetty suomen- ja ruotsinkielen opintojaksoja sekä suo- 
malaista yhteiskuntaa koskevaa ”Finnish Society and Culture”-opintojaksoa. 
Nämä edesauttavat integroitumista yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöön. Yh- 
teistyössä vaihto-opiskelijoiden ja paikallisten peruskoulujen ja lukioiden 
kanssa on toteutettu lähiyhteisön monikulttuuristumista tukevia aktiviteet-
teja. Ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävää on edistetty osallistumalla 
yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa kansainvälisiin tutkimus- ja kehitys- 
hankkeisiin. Kansainvälisiä hankkeita toteutuu vuosittain 10-15 kappaletta, 
esimerkkeinä tällaisista hankkeista mainitaan Forest Refine ja Highbio bio- 
energia-alaan liittyvät Interreg-hankkeet. TKI-hankkeista voidaan mainita 
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mm. Ylivieskan yksikön Grundtvig-hanke ja lukuvuonna 2011-2012 aloitettu, 
kolmen keskeisen eurooppalaisen yhteistyökorkeakoulun, Inholland Univer-
sity Rotterdamin (Alankomaat), University of Huddersfieldin (Iso-Britannia) ja 
Hochschule Augsburgin (Saksa) kanssa tehtävä benchmarking-hanke, jossa 
selvitetään kansallisilla kielillä opetettavien liiketalouden ohjelmien kansain-
välistymiselementtejä. Suuri osa kansainvälisestä korkeakouluyhteistyöstä 
tehdään verkostoissa. Näistä voidaan mainita musiikin alan pohjoismaiset 
Nordtrad-, Espansiva-, ja Sibelius-verkostot, kemiantekniikan ABC-verkos- 
to, matkailun ACEEPT-verkosto ja liiketalouden Businet- ja ICP-verkostot.

KANSAINVÄLISYYTTÄ 
KESKI-POHJANMAALTA: 

Centria ammattikorkeakoulun Kiina -yhteistyö

Centrian Kiina -ohjelma on perustettu jo 1980-luvulla, jolloin yhteistyö alkoi 

Shanghai Universityn kanssa. Kolme muuta kiinalaista yliopistoa liittyi mukaan 

ohjelmaan vuosien varrella (Shanghai Institute of Health Sciences, Donghua 

University ja Shanghai Normal University). Centrialla on vuosien varrella ollut 

yhteistyösopimuksia myös mm. Beijingissä ja Fushunissa. Pitkä ja jo varhaisessa 

vaiheessa alkanut yhteistyö on mahdollistanut Centrian kokoisen AMK:n hyvät 

Kiina-suhteet ja pitkäjänteisen yhteistyön.

Nykyisin Centriasta lähtee ohjelman kautta Kiinaan opiskelemaan 2-3 omaa 

opiskelijaa vuodessa. Keväällä 2012 lähtijöitä oli kuitenkin ennätykselliset 14 

opiskelijaa, jotka suorittivat 3kk:n jakson Shanghaissa. Centrian Kiina -ohjelma on 

avoin myös muille amk:lle ja yliopistoille ja sen kautta Kiina -jaksoille lähetetään 

yhteensä noin 100-120 suomalaisopiskelijaa vuosittain.



5.2.3. keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on 14 kunnan omistama ylimaakunnalli-
nen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
järjestää ammatillista koulutusta eri koulutusyksiköissä Kokkolassa ja maa-
kunnassa: Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan kauppaopisto, Kokkolan so-
siaali- ja terveysalan opisto, Keski-Pohjanmaan Opisto, Keski-Pohjanmaan 
maaseutuopisto (Kannuksen, Kaustisen, Perhon ja Toholammin yksiköt) ja 
Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto.

Keski-Pohjanmaan  koulutusyhtymän  kansainvälisen toiminnan tarkoituk- 
sena on luoda opistoille sellaiset olosuhteet, että opiskelijat ja henkilökunta 
saavat kielitaitoa ja kansainvälistä näkemystä ja kokemusta sekä kulttuurista 
osaamista.

Kansainvälisyys on otettu huomioon Keski-Pohjanmaan koulutusyhty-
män strategioissa tai toimintasuunnitelmissa. Kansainväliset verkostot ovat 
koulutusyhtymän yhtymästrategiassa yksi kuudesta päätavoitteesta. Lisäksi 
strategiassa mainitaan yhtymän opistojen yhteiset kansainväliset hankkeet, 
joiden aiheena voi olla mm. opetuksen kehittäminen. Strategiassa motivoi-
daan myös lisäämään kansainvälisyyttä opetustyöhön ja kannustamaan 
opiskelijoita kansainvälisyyteen. Koulutusyhtymän opiskelijat ja henkilökun-
ta matkustavat ulkomaille joko työskentelemään oman alansa ulkomaiseen 
työpaikkaan noin neljäksi viikoksi tai viikon mittaisille kokous- ja projektimat-
koille. Vuosittain ulkomailla käy yli 200 opiskelijaa ja noin 150 henkilökunnan 
jäsentä. Opistot vastaanottavat vieraita samoista syistä; opiskelijoita noin 
120 ja henkilökuntaa 100 henkilöä. Koulutusyhtymä on mukana sekä kan-
sallisissa että ulkomaisissa verkostoissa kansainvälisen toiminnan ja ope-
tustyön kehittämiseksi. Maakohtaisesti Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
on Kiina-, Japani- ja Intia -verkostoissa, työssäoppimiseen liittyen erilaisissa 
eurooppalaisissa verkostoissa (Xarxa, EFVET) sekä opistojen kautta alakoh-
taisissa verkostoissa.

Vuosittain koulutuskuntayhtymään hakee noin 50 ulkomaalaistaustaista 
henkilöä maahanmuuttajien peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen. 
Tähän vuoden mittaiseen koulutukseen valitaan noin 20 opiskelijaa. Muil-
la lyhyemmillä, esim. kielikursseilla on noin 50 maahanmuuttajaopiskelijaa. 
Lisäksi opistoissa on tutkinto-opiskelijoina noin 100 ulkomaalaistaustaista 
opiskelijaa.
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Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kansainvälisyystiimin toiminta
Koulutusyhtymän kansainvälisyystiimissä on edustaja jokaisesta Keski-Poh-
janmaan koulutusyhtymän opistosta. Tiimin puheenjohtajana toimii yhtymä-
johtaja ja esittelijänä kansainvälisen toiminnan päällikkö. Jokaisella opistolla 
on lisäksi oma KV-tiiminsä tai työryhmänsä käytännön opiskelijavaihtoja 
toteuttamassa. Tiimi kokoontuu neljä kertaa vuodessa sekä tarvittaessa 
ja se toimii tiedonvälityskanavana opistojen välillä. Kansainvälisyystiimi 
toteuttaa kansainvälisen toiminnan strategisia linjauksia ja kansainvälisyyden 
kehittämistä. Käytännön asioista tiimi käsittelee mm. vaihto-opiskelijoiden 
ja maahanmuuttajaopiskelijoiden tilannetta, valvoo ja koordinoi ulkomaisia 
työssäoppimispaikkoja sekä käy läpi opistojen vaihtomääriä ja -tapahtumia. 
Se tarttuu opiskelijapalautteista tulleisiin kehityskohtiin ja toimii niiden paran-
tamiseksi yhtymästrategian ja arvojen puitteissa.

KANSAINVÄLISYYTTÄ 
KESKI-POHJANMAALTA



5.2.4. keski-Pohjanmaan maaseutuopisto

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto on yksi Keski-Pohjanmaan koulutuskun-
tayhtymän opistoista. Maaseutuopistolla on maatalous-, metsä ja luonto- ja 
ympäristöalan yksiköt Kannuksessa ja Perhossa, hevostalousalan oppilaitos 
raviopisto Kaustisella sekä käsi- ja taideteollinen oppilaitos artesaaniopisto 
Toholammilla. Maaseutuopiston kansainvälinen toiminta on aktiivista ja moni-
puolista ja opisto on mukana kehittämässä maakunnalle tärkeitä osaamisaloja 
alkutuotannon ja maaseutuosaamisen kentällä.

Opisto on mukana lukuisissa kansainvälisissä projekteissa esim. met- 
sätalouden ja bioenergian, maatilojen johtamisen, green caren, elinikäisen 
oppimisen ja opiskelijaliikkuvuuden parissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus 
opintomatkoihin ja työssäoppimisjaksoihin ulkomailla. Vuosittain useat kym- 
menet opiston opiskelijat suorittavat työharjoittelujaksoja ulkomailla ja alasta 
riippuen sijoittuvat myös opintojen päätyttyä töihin ulkomaille. Tavoitteena on 
rohkaista opiskelijoita jatkossa sisällyttämään opintoihin entistä useammin 
opinto- tai työharjoittelujakso ulkomailla.

Maaseutuopisto palvelee elinkeinoelämän  tarpeita myös työperusteista 
maahanmuuttoa kehittämällä. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita opistos- 
sa on mm. Ukrainasta, Serbiasta ja Venäjältä. Opisto järjestää tarvittaessa 
maahanmuuttajille räätälöidysti suomen kielen ja kulttuurin opetusta hyvän 
opintomenestyksen  turvaamiseksi. Yhteistoimintaa on myös alueen elinkei- 
nojen parissa, mm. työharjoittelupaikkoja ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten

opiskelijoille.
Maaseutuopiston Kaustisella sijaitseva 

raviopisto on monipuolinen hevosurheilun 
kouluttaja. Koulutukset palvelevat kaikkia 
hevosurheilun muotoja.  Kaikilla raviopiston 
opiskelijoilla on mahdollisuus kansainvälisen 
Eques-tutkinnon suorittamiseen. Eques-tut- 
kinto on Euroopan laajuinen yhtenäinen tut- 
kinto, jolla taataan opiskelijoiden valmiudet 
alan töihin eri maissa. Raviopiston nuorista 
opiskelijoista noin 70%  suorittaa opintojen 
aikana työssäoppimisjakson  ulkomailla. Mer- 
kittävä osa opiskelijoista työllistyy ammattiin 
valmistumisen jälkeen ulkomaille. Raviopisto 
tekee lisäksi tiivistä yhteistyötä muiden alan 
oppilaitosten kanssa Ruotsissa, Norjassa ja 
Ranskassa.
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5.2.5. villa elba

Nuorisokeskus Villa Elba on Kokkolassa sijaitseva valtakunnallinen nuori- 
sokeskus. Valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla  on yleishyödyllinen ja yhteis- 
kunnallinen tehtävä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Villa Elban 
toimintaan kuuluu laajasti lapsi- ja nuorisotyötä, luontokoulutoimintaa, ohjel- 
ma- ja leirikoulupalveluita sekä monipuolista kansainvälistä toimintaa.

Nuorisolaki ohjaa suomalaista nuorisotyötä asettaen nuorisotyön arvopoh- 
jaksi muun muassa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, monikulttuurisuuden 
ja kansainvälisyyden. Tälle arvopohjalle perustuu myös Nuorisokeskus Villa 
Elban nuorisotyö ja kansainvälinen nuorisotoiminta. Nuorisokeskus Villa El- 
ban kansainvälisen toiminnan tavoitteena on ohjata nuorten kasvua kansain- 
välisyyteen, erilaisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostamiseen sekä tukea 
nuorten mahdollisuuksia jakaa kokemuksia omasta kulttuuristaan ja oppia 
muiden kulttuureista sekä ottaa osaa globaaliin vastuunkantoon.

Villa Elba toimii aktiivisesti mm. seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa: 
• Platform verkosto: 23 eurooppalaisen alueen verkosto, tietotaidon vaihto 

ja liikkuvuusohjelmat sekä kesäleirit
• REVES verkosto: sosiaalitalouden organisaatioiden verkosto
• Ruckenwind verkosto: nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn  

keskittyvä verkosto
• European Network of Youth Centres (ENYC): 13 eurooppalaisen  

nuorisokeskusorganisaation verkosto
• Suomen Nuorisokeskusyhdistys: kansainvälisen toiminnan verkosto
• Pohjanmaan ja Varsinaissuomen ELY-keskusten kansainvälinen  

asiantuntijaverkosto
• Youth in Action ohjelman kansainvälinen asiantuntijaverkosto
• Afrikka yhteistyöverkosto: nuorisovaihdot, opintovierailut,  

koulutusohjelmat ja vapaaehtoistyöhankkeet Ugandan,  
Kenian ja Tansanian kanssa.

• Latinalaisen Amerikan yhteistyöverkosto
• Kiina yhteistyöverkosto: seminaareja, opintovierailuja sekä  

vapaaehtoistyöhankkeita.

Nuorisokeskus  Villa Elba koordinoi Platform nuorisovaihtoverkoston toi-
mintaa Suomessa Opetus- ja Kulttuuriministeriön tuella. Villa Elba koordinoi 
myös kaikkien Suomen Nuorisokeskusten (10 keskusta ympäri maata) kan- 
sainvälistä toimintaa.

Vuonna 2011 Villa Elbassa oli mm. seuraavaa kansainvälistä toimintaa: 
Platform verkoston ohjelmia oli tarjolla 60. Platform verkoston sisällä liikkui 
vuonna 2011 822 nuorta, joista suomalaisia 208. EVS (European Voluntary 
Service) vapaaehtoisia  saapui Villa Elban kautta Suomeen eri projekteihin 
toimialueella 17.



Euromance -leirit

Nuorisokeskus  Villa Elban sekä Kokkolan kaupungin Nuorisopalvelut ovat jär-

jestäneet vuodesta 1991 yhteistyössä vuosittain kansainvälisen Euromance

-kulttuuritapahtuman. Euromance on vakiintunut yhdeksi suurimmista kansain- 

välisistä tapahtumista Kokkolassa ja moni suomalainen ja eurooppalainen nuori 

on vuosien varrella osallistunut tapahtumaan.

Euromance -tapahtuman teema vaihtelee vuosittain. Euromance -tapahtuman 

aikana nuoret osallistuvat erilaisiin taidetyöpajoihin ammattilaisten opastuksella. 

Työpajojen teemoina ovat olleet esimerkiksi musiikki, teatteri, tanssi, multime- 

dia, ympäristötaide, luova kirjoittaminen ja kuvataide. Työpajoissa valmistetaan 

yhteinen poikkitaiteellinen esitys, joka esitetään yleisölle avoimessa päätöstilai- 

suudessa.

Lisäksi nuoret järjestävät iltaisin erilaista vapaa-ajanohjelmaa. Yksi suosi-

tuimmista on kansainvälinen ilta, jossa nuoret saavat eri tavoin esitellä omaa 

maataan ja kulttuuriaan. Euromance -tapahtuma on suunnattu nuorille, jotka 

ovat kiinnostuneita taiteista ja haluavat uusia kokemuksia kansainvälisyydestä ja 

eri kulttuureista. Tapahtuman aikana nuoret voivat syventää tietojaan ja

taitojaan oman harrastuksena piirissä tai kokeilla jotain ihan uutta.

KANSAINVÄLISYYTTÄ 
KESKI-POHJANMAALTA
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5.3. Welcome office

Alueellista tilausta on toimijalle, joka palvelisi laajasti Keski-Pohjanmaan kansainvälistä 

yhteisöä. Welcome Office olisi tietoa keräävä kansainvälistymisen tukitoimija, joka myös 

nostaisi alueella positiivisia kansainvälisiä sisältöjä yleiseen tietoisuuteen. Toimintamallissa 

yhteistyössä olisivat julkiset toimijat kuten kunnat, oppilaitokset ja viranomaiset. Welcome 

Officen toimintamallin alle kuuluisivat keskitetysti kaikki maahanmuuttajapalvelut  niin 

opiskelijoille, työperäisille maahanmuuttajille, pakolaisille kuin perheen mukana alueelle 

muuttaneillekin.

Toiminnassa keskeisiä olisivat myös työnantajille tarjottavat palvelut monikulttuurisuu- 

teen liittyen. Welcome Officesta olisi mahdollista saada asiantuntijuutta liittyen siihen, 

kuinka työyhteisön valmiutta monikulttuurisuuteen voidaan parantaa. Toisaalta tukea saisi 

myös lainsäädännöllisiin asioihin. Esimerkiksi työluvan hakemiseen saisivat tukea niin 

maahanmuuttajat kuin työnantajatkin. Welcome Office toimisi myös ulkomaisen työvoi-

man rekrytointikanavana; Keski-Pohjanmaalla ulkomaisen työvoiman tarve tulee lähi-

vuosina kasvamaan. Monikulttuurisuus työpaikoilla on myös yksi kilpailutekijä esimerkiksi 

palveluiden viennissä. Terveyspalveluita uusille markkina-alueille vietäessä työyhteisön 

monikulttuurisuus toimii vetovoimatekijänä. Muista kulttuureista tulevat asiakkaat kokevat 

monikulttuurisesti toimivan ympäristön turvallisena ja heidän tarpeensa huomioon ottava-

na. Erityisesti hyvinvointi- ja terveyspalveluissa kulttuurinen sensitiivisyys on keskeistä asi-

akkaita kontaktoidessa. Welcome Office toimisi myös saapuvien yritysten apuna tarjoten 

palveluita suomalaiseen ja keskipohjalaiseen kulttuuriin liittyen ja avustaisi ulkomaalaisia 

yrityksiä ja yrittäjiä mm. rekrytointiprosessissa ja suomalaisen lainsäädännön kanssa.

Welcome Officen mahdollisia tehtäviä ovat myös tiedon kerääminen ja välitys, kan- 

sainvälisten tarpeiden kartoitus alueella sekä välitön palvelu kaikille niin sähköisiä kuin 

perinteisempiäkin kanavia käyttäen.

5.4. kansainväliset opiskelijat vientiapuna

Keski-Pohjanmaan oppilaitokset ovat erittäin kansainvälisiä. Centria AMK on yksi Suo- 

men kansainvälisimmistä oppilaitoksissa kun katsotaan mm. ulkomaalaisten tutkinto- 

opiskelijoiden määrää. Alueella on kuitenkin ollut haasteellista integroida kansainväliset 

opiskelijat työelämään tutkinnon valmistumisen jälkeen. Myöskään harjoittelupaikkojen 

löytyminen suomalaisista yrityksistä ei ole ollut helppoa.

Yksi yrityselämän tarpeista noussut toimintamalli on kansainvälisten opiskelijoiden 

käyttäminen viennin eri vaiheissa. Tutkinto-opiskelijoita on alueella kaikilta mantereilta. 

Yksi mahdollinen toimintamalli olisikin kansainvälisten opiskelijoiden harjoitusjaksojen 

käyttäminen esimerkiksi uuden markkina-alueen kartoitukseen. Suomalainen yritys voisi 

siis hyödyntää opiskelijoiden osaamista oman vientinsä kehittämisessä. Opiskelija voisi 

toimia yrityksen hyväksi esimerkiksi viennin aloittamisvaiheessa. Yritys saisi käyttöönsä 

opiskelijan kielitaidon sekä kulttuurin tuntemuksen ja työllistäisi samalla opiskelijan har-

joittelujakson ajan mahdollisesti opiskelijan omassa kotimaassa.

Tulevaisuuden 

toimintamalli



6.1. nykytila 

Kansainvälisen turismin, kuten muutenkin matkailun, määrä Keski-Pohjan-
maalla on melko vähäinen. Alueen matkailun kärjet ovat Kalajoen matkai-
lualue, historiallinen Kokkola sekä Tankarin majakkasaari, rannikkomatkailu, 
Metsäpeuranmaan luontoalue ja sen palvelut sekä Kemoran moottoriurheilu-
rata. Tulevaisuudessa mahdollisesti myös maaseutumatkailu nostaa profiili-
aan. Museo- ja kulttuurikentällä alueelliseksi vahvuudeksi nousee mm. vilkas 
ITE-taide -kenttä. Alueen tapahtumista kansainvälisesti näkyvin on Kaustinen 
Folk Music Festival, joka on Pohjoismaiden suurin ja vanhin kansanmusiikki-
tapahtuma, ja jonka esiintyjistä ja vieraista huomattava osa on ulkomaalaisia. 

Keski-Pohjanmaalla on muutamia kulttuurillisia kärkiä. Vahvan kulttuuri-
maakunnan ytimessä on epäilemättä monipuolinen musiikin osaaminen ja 
sen pitkät juuret alueella. Centria AMK:n musiikin koulutusohjelmassa pai-
nottuvat musiikkimaakunnan vahvat perinteet ennen kaikkea kansanmusii-
kissa ja jousisoitossa sekä näiden opetusalojen pedagoginen, monialainen 
ja poikkimusiikillinen sekä osallistava kehittäminen. Musiikin koulutuspolun  
turvaaminen Keski-Pohjanmaalla on siten sekä aluepoliittinen että kulttuuri-
poliittinen kysymys. 

Keski-Pohjanmaalla on Suomessa ainutlaatuinen kansanmusiikki- ja jou-
sisoittoperinne sekä siihen liittyvä kansainvälisesti erottuva tapahtumatuo-
tanto ja kamariorkesteritoiminta. Kokkolalainen Guardia Nueva on kansalli-
sesti menestynyt viihde- ja tango-orkesteri. Keski-Pohjanmaalla synerginen 
yhteistyö oppilaitosten sekä alueen ammatillisten toimijoiden välillä turvaa 
säännöllisen ja monipuolisen yhteistyön eri työelämäprojekteissa sekä mah-
dollistaa ainutlaatuisen koulutusjatkumon. Musiikin koulutusta on täällä kehi-

6. matkailu Ja kulttuuri

Keski-Pohjanmaa  

houkuttelee  

laatutietoisia ja  

valikoivia matkailijoita 

monipuolisilla ja  

ainutlaatuisilla  

kokemuksilla. 
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tetty poikkeuksellisen innovatiivisesti: missään muualla Suomessa musiikkia 
ei ole korkeakouluopetuksessa kytketty näin tiiviisti esittävään taiteeseen 
sekä sosiaali- ja terveysalaan. Kansainvälisen musiikkiosaamisen vaihtoa ta-
pahtuu vilkkaasti erilaisten kansainvälisten musiikin tapahtumien kautta. Sa-
man tyyppistä koulutuksen, osaamisen, matkailun ja kulttuurin synergiaa on 
toisaalta nähtävissä myös esimerkiksi hevos- ja raviurheilun saralla. 

6.1.1. yöpymiset

Kuvassa esitetty tilasto sisältää kaikki majoitusliikkeet 
mukaan lukien hotellit, joissa on vähintään 10 huonetta, 
mökkiä tai sähköpistokkeella varustettua matkavaunu- 
paikkaa sekä retkeilymajat. Koko maan mittakaavassa 
yöpyjien määrät ovat vähäisiä. Ulkomaalaisia yöpyjiä ei 
ole erikseen tilastoitu. (tilasto 5/12)



6.1.2. tapahtumat

Kansainvälisen profiilin tapahtumia Keski-Pohjanmaan alueella on vain muu- 
tamia. Suurin osa Keski-Pohjanmaan alueen kansainvälisen profiilin tapahtu-
mista on musiikkitapahtumia. Seuraavalla sivulla esitelty Kaustinen Folk Mu-
sik Festival on Pohjoismaiden vanhin ja suurin kansanmusiikkijuhla.

Tapahtumavuoden aloittaa Kokkolan Talviharmonikka, jossa on esiintynyt 
joka vuosi taiteilijoita ja esiintyjiä ulkomailta. Tapahtuman taiteellinen johtaja pitää 
säännöllisiä yhteyksiä alansa kansainvälisiin tapahtumiin ja tekee opintomatkoja 
vuosittain. Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat on 35-vuotias kirkkomusiikkiin keskit-
tyvä juhla, jolla ei toistaiseksi ole ollut mittavaa kansainvälistä toimintaa, vaikka 
ulkomaalaista yleisöä konserteissa onkin ollut. Tulevaisuudessa tapahtumaa 
mahdollisesti kehitetään kansainvälisempään suuntaan. Kokkola Lied -kilpailun 
pyrkimyksenä on järjestää kansainvälinen Lied -kilpailu lähitulevaisuudessa.

Kansainvälisesti oopperapiireissä  noteerattu Kokkolan West Coast Opera 
on järjestetty vuodesta 2004 lähtien. Oopperan kotimaiset tekijät ovat kansain- 
välisesti tunnettuja taiteilijoita ja seuraavat siten omaa taidealaansa maailmalla 
jatkuvasti. Heidän kontaktiensa kautta juhlilla on ollut kansainvälisiä taiteilijoita. 
Vaikka tarkoituksena  on antaa kotimaisille  huipuille ja uusille tuleville kyvyil-
le mahdollisuus tehdä oopperaa kotimaassa, on myös tarkoituksena kehittää 
kansainvälisesti näkyvä, kovatasoinen oopperatarjonta. West Coast Operassa 
on nähty useita kantaesityksiä sekä oopperan kansainvälisiä klassikoita.

Kokkolan talvitansseilla  on ollut useita kansainvälisiä  esiintyjiä. Vuonna 
2012  tapahtumassa esiintyi ystävyyskuntayhteistyön  puitteissa Norrdans 
-ryhmä Ruotsista. Taiteellisilla johtajilla on yhteistyötä ja kontakteja Pohjois- 
maisiin tanssiverkostoihin. Urheilun ja liikunnan saralla on alueella muitakin 
näkyviä tapahtumia. Heinäkuussa järjestettävä Kokkola Cup on Suomen toi- 
seksi suurin, ja kaikkein kansainvälisin, juniorijalkapalloturnaus.

Venetsialaiset ovat  Kokkolaa ympäröivän rannikkoalueen perinteikkäät 
huvilakauden päättäjäiset, joita juhlitaan vuosittain elokuun viimeisenä lau- 
antaina. Tapahtuma on levinnyt Kokkolan huvila-alueilta myös kaupungin 
keskustaan ja ympäröiviin kuntiin. Veden, tulen ja valon juhla tuo kaupunki- 
keskustaan tapahtumia ja artisteja.

6.1.3. matkailukohteet

Alueen huomattavin ja vetovoimaisin matkailukohde on Kalajoen matkai-
lualue. Kalajoen Hiekkasärkkien matkailu juhli syksyllä 2012 100-vuotiasta 
historiaansa. Vuosittain Kalajoella vierailee noin miljoona matkailijaa ja kesä-
kauden rinnalle ovat nousseet myös ympärivuotiset kohteet kuten kylpylä ja 
hyvinvointipalvelut sekä talvinen luontomatkailu. Kalajoella näkyvin kesäta-
pahtuma on Kalajoen Juhannus.

Maakuntakeskus Kokkolan rannikolla sijaitseva Tankarin majakkasaa-
ri houkuttaa niin ikään matkailijoita kesäkaudella. Meripuistosta päivittäin 
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Kaustinen Folk Music Festival
Kaustinen Folk Music Festival on Pohjoismaiden vanhin ja suurin kansanmu- 

siikkijuhla. Sen ainutlaatuinen tunnelma syntyy musiikin ystävien, harrastajien ja 

ammattilaisten vallattomasta yhdistelmästä: kotimaista ja kansainvälistä kansan- 

musiikkia ja -tanssia, eturivin artisteja ja kiinnostavia uusia tuttavuuksia, satoja 

esiintymisiä, työpajoja, puskasoittoja ja jameja. Kaustinen Folk Music Festival on 

kansainvälisesti tunnettu brändi.

Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1968. Vuoteen 2009 saakka 

festivaali järjestettiin 9-päiväisenä ja vuodesta 2010 alkaen 7-päiväisenä. Kaus- 

tislainen pelimanniperinne on tapahtumassa vahvasti läsnä ja paikallisia taiteilijoi- 

ta, nuoria ja lapsia on esiintymässä koko festivaalien ajan. Festivaaliin on alusta 

alkaen osallistunut myös suuri joukko kansainvälisiä esiintyjiä.

Vuonna 2012 festivaaleilla esiintyi noin 100 ulkomaista esiintyjää. Lisäksi 

pelimanniyhtye Näppäreiden Folkskandia-projektissa oli mukana noin 130 ulko-

maista lasta ja opettajaa. Tapahtumalla on jatkokehityksessä lähiruokatarjonnan 

järjestäminen.

KANSAINVÄLISYYTTÄ 
KESKI-POHJANMAALTA 



liikennöivä veneliikenne Tankariin on alueella suosittu matkailukohde. Myös 
historiallinen Kokkola houkuttelee matkailijoita alueelle. Vanhakaupunki Neris-
tan on Suomen laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunginosa. Neristan tarjoaa 
myös monipuolisesti palveluita matkailijoille. Niin ikään Kokkolan kaupallinen 
keskusta kiinnostaa matkailijoita. Kokkolan keskusta on saanut vuoden kes-
kustapalkinnon vuonna 2011.

Lohtajan rannat ja rannikkoluonto houkuttelevat alueelle matkailijoita. Ohta-
karin kalastajakylä on ainutlaatuinen ympäristö ympäröivine luontopolkuineen 
ja lintumaastoineen. Vattajan hiekkadyyneiltä alkavat Pohjoismaiden pisimmät 
hiekkarannat, jotka jatkuvat Kalajoen hiekkasärkille asti. Puolustusvoimien 
läsnäolon takia alueen täyttä matkailupotentiaalia ei kuitenkaan ole pystytty 
hyödyntämään. 

Metsäpeuranmaa tunnetaan Suomen eteläisimpänä erämaana. Metsä-
peuranmaan Peuran polku on eteläisen ja läntisen Suomen pisin merkitty ret-
keilyreitistö, joka kulkee Suomenselän vedenjakajaseudulla Perhon, Kinnulan, 
Kivijärven, Lestijärven, Sievin ja Reisjärven kunnissa. Polku mutkittelee luon-
nontilaisten ja suojeltujen salomaiden halki Salamanperän luonnonpuistossa 
ja Etelä-Sydänmaan suojelualueella sekä Salamajärven kansallispuistossa, 
joka on eteläisen Suomen suurin luonnonpuisto aarnimetsineen ja pirunpel-
toineen. Alue tarjoaa matkailijoille monipuolisesti luontokokemuksia jokaisena 
vuodenaikana. Myös venäläisturistit ovat pikkuhiljaa löytämässä Metsäpeura-
maan matkailualueen.

Vetelissä sijaitseva Kemoran moottoriurheilurata tarjoaa moottoriurheiluelä-
myksiä ympärivuotisesti. Kemoran ympärille on rakentunut alasta kiinnostu-
neille monipuolinen matkailukokonaisuus, johon kuuluu harjoittelurata sekä 
liukkaan kelin rata. Kemoralla on vuosittain myös monia moottoriurheiluun 
liittyviä tapahtumia, joista tunnetuin ehkä kesällä järjestettävä Radalla-tapah-
tuma. Rallikilpailut vetävät alueelle niinikään paljon kisaturisteja.

Nikulan Ravirata sijaitsee Kaustisella. Ravit ovat Suomessa heti jääkiekon 
jälkeen toiseksi suosituin urheilulaji, joka kerää vuosittain raviradoille noin  
800 000 katsojaa. Raviurheilun lisäksi Keski-Pohjanmaan alueella löytyy run-
saasti hevososaamista alueen oppilaitoksista useisiin talleihin ja tulevaisuu-
dessa myös enenevissä määrin hevosmatkailuun. Nikulan ravirata raviur-
heilun parissa merkittävä toimija ja toiminta linkittyy yhteen mm. Kaustisen 
raviopiston koulutustarjonnan kanssa. 

Kaustisen kansanlääkintäkeskus ja kalevalainen jäsenkorjaus ovat esimerk-
kejä maakunnallisesta perinnehoito-osaamisesta, jossa on yhteys terveys- ja 
hyvinvointimatkailuun.

Kulttuurin ja matkailun kansainvälinen kehittäminen vaatisi lisää henkiötyö-
aikaa kehittää kansainvälistä toimintaa sekä vahvistettua osaamista esimer-
kiksi kansainvälisen markkinoinnin ja kansainvälisen rahoituksen hakemiseen. 
Alueen yrittäjät tarvitsisivat lisää kielitaitoa matkailijoiden palveluun ja mahdol-
listen ulkomaisten työntekijöiden hyödyntämiseen, esimerkiksi maatalousyri-
tyksiin työllistyy etenevässä määrin ulkomaista työvoimaa.
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Tulevaisuuden 

toimintamalli

6.2.1. Puhdas ja turvallinen ympäristö

Puhtaan ja turvallisen ympäristön toimintamalli nivoo yhteen useita keskipoh-

jalaisia vahvuuksia. Kokonaisuuteen kuuluvat puhtaat, paikalliset elintarvikkeet, 

energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat (ks. Biolaakso s.18), luonnon monipuo-

linen hyödyntäminen sekä kestävän kehityksen huomioonottaminen keskipohja-

laisessa hyvinvoinnissa. Kansallisesti Suomi panostaa tietoturvallisuuteen, joten 

ICT -osaamisympäristöjen palveluille on tulevaisuudessa kysyntää. Puhdas ja 

turvallinen ympäristö on keskipohjalainen vetovoimatekijä myös asuinympäris-

töstä puhuttaessa; ruuhka-Suomeen verrattuna keskipohjalaisilla on mahdol-

lisuus asua luonnon lähellä, omia unelmiaan toteuttaen. Keski-Pohjanmaa on 

hyvän elämän ympäristö. 

Myös matkailullisesti puhdas ja turvallinen ympäristö voi tulevaisuudessa 

tarkoittaa luonnon monipuolista hyödyntämistä. Keski-Pohjanmaa tarjoaa 

matkailijoille hiljaisuutta ja rauhoittumista. Myös terveysturismi on yksi tulevaisuu-

den konsepti, jolle Keski-Pohjanmaa tarjoaa mainion kasvualustan jo olemassa 

olevien sisältöjen kautta. Esimerkiksi Kaustisen kansanparannusklusteri on hyvä 

esimerkki siitä, kuinka alueella jo olevaa osaamista voidaan tulevaisuudessa 

hyödyntää matkailukokonaisuuksien rakentamiseen. Kalajoen ja Kokkolan kylpy-

läpalvelut, alueen urheilumahdollisuudet ja ylipäätään hyvinvointiin liittyvät moni-

puoliset palvelut voivat nivoutua yhteen lifestyle –matkailupakettien muodossa. 

Seuraavassa kappaleessa keskipohjalaisia matkailukonsepteja on esitelty 

tarkemmin.

6.2. vetovoimatekijät

Keskipohjalaisia matkailun ja kulttuu-
rin vetovoimatekijöitä on nykyisellään 
muutamia. Lisäksi alueelta löytyy joukko 
kiinnostavia matkailusisältöjä, joiden jat-
kokehittäminen on tulevaisuuden matkai-
lumahdollisuus. Seuraavissa kappaleissa 
on esitelty mahdollisia matkailukärkiä 
Keski-Pohjanmaan alueelle.



Tulevaisuuden 

toimintamalli

6.2.2. matkailukokonaisuuksia keskipohjalaisittain

Alueen matkailunkehittäminen tulevaisuudessa tulee tukeutumaan entistä vahvemmin yh-

teensopivien matkailukokonaisuuksien tarjoamiseen. Mahdollinen toimintamalli on esimer-

kiksi toimijoita yhteen kokoava hanke, joka avaa vuoropuhelua ja yhteistyötä eri toimijoiden 

välillä ja kartoittaa kattavasti, millaisia toimijoita ja yrittäjiä alueella jo on. Olennaista on myös 

entistä parempi tiedonanto ja tavoitettavuus internetin kautta sekä ylipäätään sähköisten 

viestimien entistä parempi hyödyntäminen. Tulevaisuudessa alue haluaa tarjota harkittuja ja 

räätälöityjä matkailukokonaisuuksia valikoiville ja laatutietoisille matkailijoille. 

Keski-Pohjanmaa tarjoaa tulevaisuudessa mm. seuraavanlaisia matkailukonsepteja:

Saaristo- ja meri - Luonnollinen osa keskipohjalaista maisemaa on Pohjanlahden kau-

nis ranta. Kokkolasta Kalajoelle ulottuvaan alueeseen mahtuu saaristoa, kalliorantaa, ve-

neenrakentamista sekä pohjoismaiden pisin hiekkaranta, joka ulottuu Lohtajan Vattajalta 

Kalajoen hiekkadyyneille asti. Tämä ainutlaatuinen ympäristö tarjoaa myös matkailullisesti 

kiinnostavia mahdollisuuksia. Majakkasaarien ja saaristolaiselämän kokeminen on elämys 

kenelle tahansa. Tulevaisuudessa alueella on mahdollista harrastaa veneurheilua moni-

puolisesti; päivä Pohjanlahdella purjehtien tai kalastusaluksen kyydissä saalista narraten 

houkuttelevat entistä enemmän matkailijoita nauttimaan rannikosta. 

Luontomatkailu - Keski-Pohjanmaa on monipuolinen luontomaakunta. Merellisen 

luonnon lisäksi maakunta tarjoaa ainutlaatuisia luontoelämyksiä myös sisämaassa. 

Metsäpeuranmaa kattavine vaellus- ja ulkoilureitteineen on Suomen eteläisin erämaa. 

Alue tarjoaa elämyksiä jokaiselle vuodenajalle. Myös lintu-bongaus ja alueen kasvava 

metsäpetokanta  mahdollistavat jännittäviä luontoelämyksiä.

Hevoset - Hevosiin liittyvää osaamista ja palveluita löytyy Keski-Pohjanmaalta laajasti 

jo nykyisellään. Useissa maissa, esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa, hevosurheiluun 

liittyvä matkailu on merkittävää. Raviurheilun lisäksi Keski-Pohjanmaalla on edellytykset 

rakentaa paikallisen hevoskulttuurin ympärille nivoutuvia matkailukokonaisuuksia, joissa 

hyödynnetään paikallista luontoa, luontoreittejä sekä hevosperinnettä. 

Hyvinvointimatkailu - Terveysturismi on tulevaisuudessa kasvava matkailun ala. 

Keski-Pohjanmaalta löytyy useita edellytyksiä edetä hyvinvointimatkailun huippualueek-

si. Kaustisen alueella toimiva kansanparannuskeskus on hyvä esimerkki paikallisesta 

eksotiikasta ja hyvinvointiin liittyvästä osaamisesta. Toisaalta Kalajoen ja Kokkolan 

alueille keskittyvät hyvinvointipalvelut ja kylpylät edustavat hemmottelua ja tarjoavat 

hyvinvointia vaativaankin makuun.  Myös kansallisiin urheilutapahtumiin, kuten Kokkola 

Cupiin on mahdollista liittää laajempia matkailukokonaisuuksia.

Korkeakulttuuri - Kulttuurin kuten oopperan, tanssin, teatterin ja historian yh-

distävät matkailupaketit voivat tulevaisuudessa olla keskipohjalainen matkailuvaltti. 

Kulttuurikenttä on alueella vilkas ja lisäksi kulttuuripalvelut voidaan niputtaa helposti 

yhteen hyvinvoinnin, hemmottelun ja kaupan palveluiden kanssa. Kaupan ja palvelui-

den kaupunkina Kokkola tarjoaa paljon myös laatutietoisille matkailijoille; alueen omaa 

designia, tuotteita ja paikallisia palveluita on saatavilla laajasti. Monipuoliset ja korkea-

laatuiset tapahtumat houkuttelevat yleisöä kauempaakin ja matkailua tukevat muut 

saatavilla olevat palvelut. 
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7. Jatkotoimet
Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategiatyöskentely jatkuu vuonna 
2013 kansainvälistymisen toimintaohjelman toimintaohjelman laatimisella. 
Alueen vientiyrityksien ja elinkeinojen kehittymismahdollisuuksia sekä mah-
dollisia tukitarpeita jatkon osalta tullaan tarkastelemaan lähemmin esimerkik-
si keväällä 2013 toteutettavan vientiyritysten laadullisen ryhmähaastattelun 
pohjalta. Tässä kansainvälistymisselvityksessä elinkeinoelämän toimialojen 
näkymiä ei ole erillisesti tarkemmin kartoitettu, vaan on pyritty yleisempään 
aluekehittämisen näkymään. Monet tulevaisuuden toimenpiteet hyödyntä-
vät kuitenkin myös alueen yrityksiä paremmin kansainvälistymistä tukevan 
toimintaympäristön kautta. Mahdollisia avauksia tulevaisuudelle ovat mm. 
suurhankehautomo, start-up -yritysten synnyttämö, Biolaakso, saapuvien 
kv-yritysten sekä koko Keski-Pohjanmaan kansainvälistä yhteisöä palveleva 
welcome office, kv-tukipalvelut kansainvälistyville yrityksille ja yritysneuvonta 
sekä kv-etäoppimisympäristöt. Suuri osa tulevaisuuden toimintamalleista on 
esitelty tämän strategiapaperin aikana ”Tulevaisuuden toimintamalli” -kappa-
leissa. 

7.1. osaamiskärjet – keski-Pohjanmaa areas of excellence

Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ohjausryhmässä käynnistetyn kes-
kustelun alustavia sisältöjä Keski-Pohjanmaan osaamiskärjiksi, tavoitteiksi, 
toimenpiteiksi sekä vastuutahoiksi. 

Taulukossa on käytetty seuraavia lyhenteitä organisaatioiden nimistä:
KIP – Kokkola Industrial Park, Kokkolan suurteollisuusalue
KETEK – Teknologiakeskus Ketek Oy
KYC – Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
Centria – Centria ammattikorkeakoulu
Aikuisopisto – Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Kpedu – Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Metla – Metsäntutkimuslaitos
MTT – Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT
GTK – Geologian tutkimuskeskus
KOSEK – Kokkolan seudun kehitys Oy
Villa Elba – Nuorisokeskus Villa Elba
CityKokkola - City Kokkola ry
Luova-verkosto – Luonnonvara-alan laajapohjainen toimijaverkosto
Kaustisen hyvinvointikeskittymä – Kaustisen alueen hyvinvointipalvelut ja  
perinnehoidot
K-P yrittäjät – Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry
K-P liitto – Keski-Pohjanmaan liitto

”Rich in natural 

resources and beauty, 

Central Ostrobothnia 

is a highly productive 

northern region with 

successful connections 

to international trade.”
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Vahvuusalue Tavoite 2020 Toimintamallit/toimenpiteet
Seuranta /  
Vastuutaho

Epäorgaaninen 
kemia ja kemian 
prosessiosaaminen 

Kansainvälisesti johtava  
ympäristöystävällisen  
epäorgaanisen kemian klusteri

Vihreämmän teollisuuden ratkaisut
KIP, Ketek,  
KYC, Centria

Metalli ja konepaja-
osaaminen

Kaivos- ja teollisuusrakentamisen 
osaamiskeskittymä

Maanrakennus-, kaivostoiminnan 
osaamiskeskittymä (ml. koulutus)

Centria,  
Aikuisopisto,  
Kpedu

Biolaakso  
(luonnonvarat;  
uusiutuvat energiat, 
energiatehokkuus ja 
energian säilöminen)

Toimiva biotalousmaakunta;  
luonnonvarakeskuksen syntyminen; 
raaka-aineiden jalostusasteen nosto; 
ruokamaakunta;
metsästys ja kalastus;
puhdas ja turvallinen ympäristö;
turkistalous; vähähiilisyys;  
kaivannaisala; matkailu

Ympäristöystävällinen tuotanto ja  
elintarviketeollisuus;  
elintarvikejätteiden kierrätys;  
kalatalous-selvitys;
metsähakkeen, turpeen ja biokaasun 
hyödyntäminen;
Biolaakso -verkostoyhteistyö

Luova-verkosto, 
Metla,
MTT,  
GTK, 
KYC,  
Kpedu

Energiatehokas 
puurakentaminen ja 
puujalosteet

Energiatehokasta  
puurakenneteollisuutta;
puuraaka-aineen jalostusasteen nosto 
ja uudet tuotteet

puurakentamisen kv-kehitysprojektit ja 
kansainvälistäminen

Centria,  
Ammattiopisto

Venealan klusteri
Laadukkaiden veneiden  
tuotantomaakunta

Uudet ympäristöystävälliset materiaalit 
ja valmistusteknologiat;  
vientimarkkinat: Venäjä, Afrikka, 
Eurooppa

Kosek,  
Viexpo,  
Ketek

Kansainvälinen  
koulutus ja tutkimus

Kansainvälisesti korkealaatuinen  
koulutus, tutkimus ja kehittäminen 
sekä näiden hyödyntäminen

Kansainvälisten hankkeiden hautomo;
tutkimushankkeet;
koulutusosaamisen vienti

Centria, KYC,  
Kpedu, Villa Elba, 
Viexpo, Ketek

ICT
Viestintäteknologian edelläkävijä ja 
palveluiden kehittäjä

valokuituverkko,  
etäoppimisympäristöt,  
uutta liiketoimintaa,  
käyttöliittymät, sulautetut järjestelmät, 
koulutus- ja tutkimuspalvelut,  
tietosäilöntäpalvelut

Mediakeskus Lime, 
Centria, KYC,
Kpedu

Toimivat 
työmarkkinat

Kansainvälisen työvoiman,  
kulttuurisen vaihdon ja osaamisen tuki; 
koulutus

Welcome Office, tulomuuttopalvelu
Kpedu, Centria,  
KYC, kunnat,  
CityKokkola, K-P liitto

Viennin ja  
kansainvälisyyden 
huippumaakunta

Kasvuhakuisten ja kansainvälisten 
yritysten lisääminen;
aktiiviset KV verkostoyhteydet;
toimiva logistiikka ja infra

Virtuaalinen vientiasiantuntija;  
start-up hautomo;  
siemenvaiheen rahasto;
edunvalvonta infrakysymyksissä, myös 
alemman asteen tieverkon ylläpito

Viexpo, Kosek,  
Kauppakamari,  
K-P yrittäjät, K-P liitto, 
Kokkolan satama, 
Kruunupyyn  
lentokenttä

Hyvinvoinnin  
matkailumaakunta

Matkailijoiden lisääminen;  
perinnehoidot; terveyspalvelut;
luontoreitit, liikunta- ja kulttuurikohteet

luonto- ja kulttuuripalveluiden  
tuotteistaminen ja kansainvälistäminen

Kaustisen  
hyvinvointikeskittymä,  
Kokkolan matkailu oy

Yhteisöllisyys
Kansainvälistymisstrategiatyöskentely; 
kansainvälistynyt maakunta

kansainvälistymisvalmiuksien  
kehittäminen;  
monikulttuurisuuskampanjat

K-P liitto, K-P yrittäjät
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Ohjausryhmän kokoonpano: 

Anne Pesola,  
 Kannuksen kaupunki ja Kokkolan seutukunta
Catarina Silvander,  
 Nuorisokeskus Villa Elba, Kokkolan kaupunki
Jarl Sundqvist, Pohjanmaan kauppakamari
Jarmo Matintalo, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Jaska Pensaari, Kokkolan Matkailu
Jonne Sandberg,
Kokkolan kaupunki ja Kokkolan Seudun Kehitys Oy
Juhani Kuusilehto, Teknologiakeskus KETEK 
Kari Moilanen, City-Kokkola
Lassi Jaakkola, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino
Markus Jussila, Viexpo
Mervi Järkkälä, Keski-Pohjanmaan yrittäjät
Niklas Kankkonen, Centria AMK 
Ole Gustafsson, ELY-keskus 
Paula Jylhä, Metla
Peter Finell, Centria AMK
Petri Jylhä, Kaustisen seutukunta
Pirjo Palosaari-Penttilä, Pirityiset ry
Sampo Purontaus, Kokkolan kaupungin kulttuuritoimi
Seppo Kässi,
 Kokkolan kaupunki ja Kokkolan seutukunta
Sirkku Wacklin, Pohjanmaan ELY -keskus
Tanja Risikko, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Teija Tuunila, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Tom Saksa, Pohjanmaan ELY -keskus

Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto 
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto 
Ilkka Rintala, Keski-Pohjanmaan liitto 
Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto
Tiina Harjunpää, Keski-Pohjanmaan liitto 
Tiina Isotalus, Keski-Pohjanmaan  liitto
Janna Räisänen, Keski-Pohjanmaan liitto

Projektityöryhmän kokoonpano:

Anne Pesola, Kannuksen kaupunki
Juhani Kuusilehto, Teknologiakeskus KETEK 
Jonne Sandberg, Kokkolan kaupunki ja KOSEK 
Mervi Järkkälä, Keski-Pohjanmaan yrittäjät 
Niklas Kankkonen, Centria AMK
Tanja Risikko, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto 
Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto 
Tiina Isotalus, Keski-Pohjanmaan  liitto

Huom. näitä sisältöjä ja vastuutahoja EI ole vielä yhteisesti määritetty vaan taulukko on esitetty jatkon 
työskentelypohjana. Tätä strategista kehittämistä jatketaan ja tarkennetaan vuonna 2013. Alueen toimijoilta 
toivotaan kannanottoja ja ehdotuksia vahvuusalueiden sisällöiksi, tavoitteiksi ja vastuutahoiksi. 



Keski-Pohjanmaan liitto on monialainen kuntayhtymä, jossa on 13 jäsenkuntaa.

Liitto edustaa yli 90.000 ihmisen elämää, osaamista ja mahdollisuuksia.  

Yhteistyössä muiden kuntayhtymien, aluehallinnon ja järjestöjen kanssa  

rakennamme maakunnan tulevaisuutta.

Rantakatu 14, 67100 Kokkola  

040 160 5700 • kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

www.keski-pohjanmaa.fi


