
Hanke-esittely

TUOKES

Tuulivoiman osaamiskeskus –esiselvityshanke 





Kaustisen seutukunnan elinvoimaohjelman 
2021-2025 strategiset kehittämisteemat

Teema 1 
Uusiutuvan energian ja biotalouden seutu

Teema 2 
Digitaalinen ja älykäs seutu

Teema 3 
Yrittäjyyden, työpaikkojen ja verkostojen seutu

Teema 4 
Kulttuurin, luonnon ja onnellisten ihmisten seutu



TUOKES – Tuulivoiman osaamiskeskus

• TUOKES –hankkeen tavoitteena on selvittää tuulivoima-alan 
osaamiskeskittymän perustamisen vaatimuksia ja edellytyksiä Keski-
Pohjanmaalla

• Hankkeellla selvitetään osaamiskeskuksen toimintamallia ja 
oppimisympäristön edellytyksiä, tavoitteena tuulivoima-alan perus-
ja muuntokoulutuksen kehittäminen

• Kaustisen seutukunta on hankkeen päätoteuttaja ja hankkeen 
osatoteuttajana toimii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU

• Hankkeen toteutusaika 1.9.2022-30.4.2023

• Hankkeen rahoitus: Keski-Pohjanmaan liitto (AKKE – rahoitus) sekä 
Kaustisen seutukunnan kunnat ja Keskipohjanmaan 
koulutuskuntayhtymä KPEDU



Tavoitteet

Selvittää tarpeet ja edellytykset tuulivoima-alan osaamiskeskittymän 
(osaamiskeskuksen) toimintamallille, sekä erityisesti siihen sisältyvän 
oppimisympäristön ja tarvittavien oppisisältöjen ja ammattiin pätevöittävien 
koulutuskokonaisuuksien selvittämiselle

Selvitystyö toimii pohjana toteuttamissuunnitelmalle ja auttaa 
oppimisympäristön määrittelyssä

Tavoitteena on edistää tuulivoima-alalle koulutettavien suomalaisten asemaa
työmarkkinoilla



Toimenpiteet

TYÖPAKETTI 1

Tuulivoima-alan tarvitsemien osaajien koulutustarpeiden selvitystyö

TYÖPAKETTI 2

Tuulivoima-alan osaamiskeskuksen toimintamallin luonnostelu ja 
toimintamallia tukevien mahdollisuuksien kartoittaminen Kaustisen 
seutukunnassa ja Keski-Pohjanmaalla

TYÖPAKETTI 3

Osaamiskeskuksen ja oppimisympäristön kokonaisuuden suunnitelma

TYÖPAKETTI 4

Viestintä, tiedottaminen ja hallinto



Kohderyhmä ja toiminta-alue

• Kohderyhmät
▪ Alueen asukkaat

▪ Alueella toimivat yritykset

▪ Alueen oppilaitokset

▪ Toiminta-alue
▪ Kaustisen seutukunnan kunnat

Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli

▪ Keski-Pohjanmaan maakunta



Kustannusarvio ja rahoitus

Kustannusarvio

Henkilöstökustannukset 44 600,00

Kaustisen seutukunta 22 300,00

KPEDU 22 300,00

Flat Rate 40 % 17 840,00

Yhteensä 62 440,00

Rahoitus

Keski-Pohjanmaan liitto 80% 49 952,00

Hakijoiden omarahoitus 20% 12 488,00

Kaustisen seudun kunnat 10 % 6 244,00

KPEDU 10% 6 244,00

Yhteensä 62 440,00

Hankkeen rahoitus: Keski-Pohjanmaan liitto, Kaustisen seudun kunnat ja Keski-Pohjanmaan 
koulutuskuntayhtymä KPEDU



Toteutus

Hankkeen selvitystyön tuloksena

• Syntyy tuulivoima-alan osaamiskeskuksen kehittämissuunnitelma, joka antaa 
edellytykset arvioida alan tarvitseman työvoiman koulutustarpeet lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä

• Luodaan jatkosuunnitelma alan koulutustarpeista nousevan 
oppimisympäristön toteuttamiselle

• Markkinoidaan tuulivoima-alaa mahdollisuutena kouluttautua ja työllistyä 
Keski-Pohjanmaan alueella

• Hankkeessa tehtävä tiedotustyö mm.  kouluissa ja oppilaitoksissa edesauttaa 
alan  kiinnostavuutta työllistymismahdollisuutena  ja  lisää  koko  Keski-
Pohjanmaan  työllisyysnäkymiä  ja  vahvistaa  kuntien  ja  maakunnan pito- ja 
vetovoimaisuutta.
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