
KAAKAO-hankkeessa rakennettiin Pohjois-Pohjanmaan alueelle kansainvälisellä 
tasolla toimivaa koulutusviennin toimijaverkostoa, tuettiin alan yritysten kasvua ja 
kansainvälistymistä ja kasvatettiin koulutusvientialalla toimivien yritysten osaamis-
ta. Hankkeessa kehitettiin oppilaitos-yritysyhteistyöhön rakentuvaa innovaatio- ja 
kehitysmallia, jonka tuloksia pilotoitiin koulutusvientikohteissa. Oulun ammattikor-
keakoulu toteutti hankkeen yhteistyössä Oulun yliopiston, Diakin sekä Oulun seudun 
ammattiopiston kanssa.

KAAKAO
Pohjois-Pohjanmaan kansainvälisen tason 

koulutusviennin toimijaverkosto



Kansainvälinen koulutusviennin 
toimijaverkosto rakennettiin 
Pohjois-Pohjanmaalle
KAAKAO-hanke rakensi Pohjois-Pohjanmaan alueelle kansainvälisellä tasolla toimivan 
koulutusviennin toimijaverkoston, tuki alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja pyrki 
kasvattamaan koulutusvientialalla toimivien yritysten osaamista. Hankkeessa kehitettiin 
oppilaitos-yritysyhteistyöhön rakentuvaa innovaatio- ja kehitysmallia, jonka tuloksia  
pilotoitiin koulutusvientikohteissa. Oulun ammattikorkeakoulu toteutti hankkeen yhteis-
työssä Oulun yliopiston, Diakin sekä Oulun seudun ammattiopiston kanssa.

Oulun seudulle on keskittynyt paljon kansainväliseen kou-
lutusvientiin liittyvää osaamista. Osaamista on monella 
alalla koulutussisällöistä oppimisympäristöihin. Oppimista 
tukevia tuotteita ovat muun muassa oppimateriaalit, ope-
tuspelit, ohjelmistotuotteet, koulutuskonseptit ja konsul-
tointipalvelut.

KAAKAO-hankkeessa syntynyt PINO Network on koulutus-
viennin toimijaverkosto, joka tukee alan yritysten kasvua ja 

kansainvälistymistä ja pyrkii kasvattamaan koulutusvien-
tialalla toimivien yritysten osaamista. PINO Network aut-
taa verkostojen luomisessa ja kansainvälistymisessä. Se 
auttaa yrityksiä ja organisaatioita kansainvälisiä koulutus-
vientiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Hanketta vetänyt Jussi Haukkamaa muistuttaa, ettei kou-
lutusvienti ole Suomessa lähtökohtaisesti tunnettu asia tai 
luontevaa toimintaa ylipäätään.



”Koulutusosaamisen vienti on Suomessa melko tuore liike-
toiminta-alue, koska koulutussektori on meillä lähes täy-
sin julkisten toimijoiden ja rahoituksen piirissä, toisin kuin 
useimmissa muissa länsimaissa tai kehittyvissä talouksis-
sa”, Haukkamaa toteaa.

Tuloksena vahvat kansainväliset verkostot
KAAKAO-hankkeen tavoitteena oli rakentaa Pohjois-Poh-
janmaan alueelle kansainvälisellä tasolla toimiva koulu-
tusviennin toimijaverkosto ja ekosysteemi sekä tukea alan 
yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteissa on-
nistuttiin erinomaisesti. Koulutusviennin yhteistyöstä kiin-
nostuneita yrityksiä liittyi PINO-verkostoon hankkeen toi-
miaikana lähes 60. Alueen toimijoiden tunnettuus kasvoi 
hanketoimijoiden yhteistyönä syntyneen PINO Network 
-brändin alla. 

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle kansainvälisellä tasolla toimiva 
koulutusviennin toimijaverkosto ja ekosysteemi sekä tukea alan yritysten kasvua ja kansainvälis-
tymistä. 

Tavoitteena oli auttaa koulutusviennin alan uusia yrityksiä sekä toimia siten, että alalla toimivat 
yritykset verkostoituvat paikallisesti ja kansainvälisesti sekä saavat kasvumahdollisuuksia kan-
sainvälisten kontaktien ja osaamisen kasvun kautta. 

Tavoitteeksi asetettiin myös, että hankkeen toiminnan tuloksena Pohjois-Pohjanmaan alueelle 
syntyy yritysten, oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden yhteistyön myötä uusi, 
kansainvälisen markkinapotentiaalin omaava kasvuala.

Tulokset
Hankkeessa oli tavoitteena rakentaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle koulutusviennin kehittämisen 
ekosysteemi, kehittää oppilaitos-yritysyhteistyöhön rakentuvaa innovaatio- ja kehitysmallia, 
nostaa koulutusvientialalla toimivien yritysten osaamista eri osa-alueilla sekä pilotoida innovaa-
tiomallin tuloksia koulutusvientikohteissa. 

Hankkeen keskeiset tavoitteet ja tulokset ovat toteutuneet: Pino Network on mahdollistanut in-
novaatio- ja kehitysmallin, joka on edesauttanut kansainvälistä koulutusvientiä Pohjois-Pohjan-
maan alueelta. 

Hankkeessa on vuosina 2018 ja 2019 tehty jäsenyrityksille ja -organisaatioille koulutusvientitoi-
mintaa kartoittavat kyselyt. Tulosten perusteella jäsenyritysten henkilöstömäärän lisäys 2017–
2018 oli 9 prosenttia ja yritysten liikevaihtojen kasvu merkittävää. Jäsenten määrä PINO-verkos-
tossa on lisääntynyt merkittävästi: elokuussa 2018 verkostossa oli 34 toimijaa ja elokuussa 2019 
mukana oli 63 toimijaa.

PINO Network -verkosto on noussut aktiiviseksi toimijaksi kansallisessa koulutusviennin verkos-
tossa hankkeen aikana. Monia hankkeessa kehitettyjä käytäntöjä ja toimintatapoja pyritään jat-
kamaan alueellisesti hanketoimijoiden kesken.



Pohjois-Pohjanmaan liitto myöntää rahoitusta alueen kehittämishankkeisiin EAKR-ohjelmasta 

EAKR-toimintalinjat ja erityistavoitteet: 
Toimintalinja 1. 
Pk-yritysten kilpailukyky 
• Uuden liiketoiminnan luominen 
• Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikka-

yhteyksien parantaminen (Itä- ja Pohjois-Suomessa) 
• Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 
• Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen. 

Toimintalinja 2. 
Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntä-
minen
• Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittä-

minen alueellisten vahvuuksien pohjalta 
• Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 
• Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 

kehittäminen. 

Lisätietoa 
Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmasta ja rahoituksen ha-
kemisesta: www.rakennerahastot.fi 

Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii rakennerahasto-oh-
jelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen 
rakennerahasto-ohjelman alueellisena rahoitusviran-
omaisena. Rakennerahastorahoitusta kohdistetaan hank-
keisiin, jotka uudistavat kasvua ja kilpailukykyä, lisäävät 
elinvoimaa alueiden ja toimijoiden verkostoitumisesta ja 
luovat hyvinvointia kumppanuuksilla. Euroopan aluekehi-
tysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä 
lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjel-
mien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti 
maamme heikommin työllistyvillä alueilla. Euroopan alue-
kehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimer-
kiksi innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä. 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakenne-
rahasto-ohjelmassa on kaksi toimintalinjaa ja seitsemän 
erityistavoitetta Euroopan aluekehitysrahastolle. Kaikkien 
hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteis-
ta. Suomen valtioneuvosto ja Euroopan komissio ovat hy-
väksyneet ohjelma-asiakirjan.

”Kyse on osaamisen viennistä ja osaamisen tuotteistami-
sesta. Ylipäätään suomalaisen koulutusviennin menes-
tys lähtee siitä, että tutkimuspohjainen opettajakoulutus 
eroaa meillä edukseen monista muista maista”, Haukka-
maa sanoo.

Tuloksena koulutusviennin alalle syntyi uusia yrityksiä, 
alalla toimivat yritykset verkostoituvat paikallisesti ja kan-
sainvälisesti sekä saivat kasvumahdollisuuksia kansainvä-
listen kontaktien ja osaamisen kasvun kautta. 

Hankkeen kansainvälisissä tapahtumissa ja vienninedistä-
mismatkoilla on ollut mukana 25 PINO Network -verkos-
toon kuulunutta yritystä tai organisaatiota. Ne hyötyivät 
vientimatkoista siten, että ovat voineet niiden avulla laa-
jentaa verkostojaan, saada lisää yhteistyökumppaneita 
sekä markkina-avauksia ulkomailta. Luonnollisesti matkat 
ovat kasvattaneet myös uusien markkina-alueiden tunte-
musta. Alueen vientitoimijoille suunnattujen kartoitusten 
perusteella keskeiset koulutusviennin kohdealueet olivat 
Eurooppa, Persianlahden alue sekä Kiina ja Kaakkois-Aa-
sia.


