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Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
- luonnonvara-alan hanketoimija

18.9.2014

Toimipaikat Kokkolassa, Kannuksessa, Kaustisella, 
Pietarsaaressa, Perhossa ja Toholammilla.
Aloista riippuen toimimme alueellisesti, kansallisesti 
ja kansainvälisesti. 

Luonnonvara-alan hanketoiminta tukee 
opetustoimintaa, lisää osaamista sekä kehittää 
aluetta, elinkeinotoimintaa ja yrittäjyyttä.
Green care –hankkeet: 
http://projekti.kpedu.fi/default.aspx?id=2281&pid
=2281&pid1=2281&siteid=561



Green care 
hanketoimintaa 
vuodesta 2010

Nord green care –esiselvityshanke 
2010 – 2011
• Yhteistyössä Sedu aikuiskoulutuksen 

kanssa
• Rahoitus 15000 Rieska-Leader ry. 

ja Liiveri ry.
• Vertailtiin pohjoismaisia käytänteitä, 

luotiin verkosto ja valmisteltiin kv. 
hanke 

• Lisätietoja: 
http://projekti.kpedu.fi/default.aspx?i
d=2886&pid=2884&pid1=2886&si
teid=561

VoiMaa! – Green care toiminnasta elinvoimaa 
maaseudulle  2011 – 2013
• Hallinnoija MTT, partnereina THL, 

Ruralia-Instituutti ja K-P 
koulutusyhtymä

• Rahoitus 500 000 EMKR/Hämeen 
ELY-keskus

• Vastuualueena koulutuksen 
kehittäminen

• Lisätietoja: 
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal
/mtt/hankkeet/greencare/voimaa
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Green care yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja 
Oulun Eteläisessä 2011 - 2014

• Potentiaalisten yrittäjien kartoitus, verkostojen luonti, 
Green Care –liiketoimintamallien kehittäminen, ohjaus-
ja neuvontapalveluiden sekä koulutuksen tarve- ja 
organisointikartoitus

• Teemapäivät , leirit, opintomatkat ja seminaarit
• Valmennukset mm. ikäihmisten perhehoito, eläimet 

green care –toiminnassa
• Rahoitus 148 000 EMKR/Pohjanmaan ELY-keskus
• Lisätietoja: 

http://projekti.kpedu.fi/default.aspx?id=2569&pid=2569
&pid1=2569&siteid=561
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Nordic green care
2013 - 2014
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• Verkostoituminen ja yhteistyön syventäminen 
pohjoismaisten toimijoiden välillä
• Luoda konkreettisia ostopalvelusopimusmalleja 
• Saada uusia yrittäjiä mukaan Green Care-
toimintaan
• Opintomatkoja, verkostotapaamisia
• Yhteistyössä Sedu aikuiskoulutuksen kanssa

• Rahoitus 83700€ Rieska-Leader ry. ja Liiveri ry.
• Lisätietoja:  
http://projekti.kpedu.fi/default.aspx?id=3042&pid=304
2&pid1=3042&siteid=561



Tänään - tulevaisuudessa 
• Strategia: ”Yhdessä paremmin – Better Together

• Visio: ”Menestyksemme perustuu yhteistyöhön, 
kumppanuuteen ja osaamiseen. Koulutus- ja 
kehittämistoimintamme on laadukasta, ennakoivaa ja 
työelämän tarpeita vastaavaa. Olemme alueemme 
kehittämisen vahva vaikuttaja sekä arvostettu 
kansallinen ja kansainvälinen yhteistyökumppani. 
Yhdessä teemme asiat paremmin!”

• Arvojamme ovat 
• asiakaslähtöisyys 
• osaaminen 
• vastuullisuus 
• avoimuus
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Toimintamme taustaa
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• Kouluttaa osaajia erikoistuviin tarpeisiin
• Alueen elinkeinojen kehittäminen
• Ennakoida osaamisvajeita ja työvoiman 
tarpeita
• Olla mukana kehittämässä uutta
• Vuoropuhelu työelämän kanssa
• Elinikäisen oppimisen malli
• Hanketoiminnan ja opetuksen linkittäminen
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Kiitos ja mukavaa 
syksyä!

Kaisa-Leena Ahlroth
kaisa-leena.ahlroth@kpedu.fi

040-808 5525


