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Osaava –ohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 
käynnistämä määräaikainen opetustoimen henkilöstön ammatillista 
osaamista kehittävä ohjelma vuosille 2010–2016. Ohjelman tavoitteena 
on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä va-
paan sivistystyön organisaatioita kehittämään suunnitelmallisesti henki-
löstönsä osaamista.  
 
Osaava Koillismaa -kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat hanke-
kuntien Kuusamon, Posion ja Taivalkosken esiopetuksen, perusope-
tuksen ja lukion opetushenkilöstö sekä Taivalkosken ja Posion kansa-
laisopistojen ja Kuusamo-opiston opetushenkilöstö. Hankkeessa on 
yhteensä n. 440 henkilöä. Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi 
keväällä 2011 Osaava -ohjelmaan perustuvalla rahoituksella. Hank-
keen toinen vaihe toteutettiin vuosina 2013–2014. Kolmas vaihe käyn-
nistyi vuoden 2014 alussa jatkuen vuoden 2015 loppuun. Hankkeen 
neljännessä vaiheessa 2015–2016 vakiinnutettiin kuntien välistä koulu-
tusyhteistyötä sekä järjestettiin ajankohtaisiin koulutustarpeisiin vas-
taavaa täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle. Viimeisessä vaihees-
sa vuosina 2016–2017 vakiinnutetaan aiemmissa hankevaiheissa ra-
kennettua yhteistyömallia, kehitetään kuntien aineenopettajien välistä 
yhteistyötä, jatketaan alueellisen koulutus-/kohtaamispäivän sekä reh-
toreille/johtajille suunnatun koulutuksen järjestämistä ja rakennetaan 
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutuksia jatkumoksi, joka palvelee opetushenkilöstön 
osaamisen kehittämisen tarpeita eri vaiheissa huomioiden myös tulevaisuudessa digitalisaation myötä 
nousevia uusia osaamistarpeita. 
 
Osaava-ohjelman tavoitteiden mukaisesti Koillismaan kunnissa aktivoidaan yleissivistävän opetuk-
sen organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstönsä ammatillista 
osaamista. Osaava-ohjelmalla uudistetaan opetustoimen henkilöstökoulutusta palvelemaan työyhtei-
sökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita. Koillismaan kuntien täydennyskoulutustarpeiden sa-
mankaltaisuus mahdollistaa yhä tiiviimmän kuntien välisen yhteistyön täydennyskoulutuksen suunnit-
telussa ja toteuttamisessa. 
  
Tavoitteena on huolehtia sekä opetushenkilöstön osaamisen että opetuksen laadun kehittymisestä. 
Hankkeessa vahvistetaan Koillismaan kuntien (Kuusamo, Taivalkoski ja Posio) opetushenkilöstön 
osaamisen kehittämiseksi luotua yhteistyömallia. Näin pienten kuntien opetushenkilöstöllä on mahdol-
lisuus löytää laajemmalta alueelta vertaistukea ja voidaan lisätä opetushenkilöstön välistä yhteisölli-
syyttä. Verkostossa mukana olevat kunnat yhdessä opetusalan täydennyskoulutukseen erikoistuneen 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja alueen kansalaisopistojen kanssa suunnittelevat ja järjestävät 
alueen kuntien opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeiden pohjalta täydennyskoulutusta ja 
muuta osaamisen kehittämiseen tähtäävää toimintaa. 
 
Hankkeen aikana verkoston yhteisessä koulutussuunnittelussa erityistä huomiota kiinnitetään niiden 
pää- ja sivutoimisten opettajien täydennyskoulutukseen, joiden osallistuminen koulutuksiin on ollut 
vähäistä. Tavoitteena on, että verkosto yhdessä suunnittelee eri kouluasteiden ja oppiaineiden opetta-
jia ja työyhteisöjä mahdollisimman hyvin palvelevat ja erilaiset osaamistarpeet huomioivat koulutukset. 
Useamman kunnan yhteistyönä toteutettava koulutus mahdollistaa pienempien kohderyhmien erityis-
tarpeiden huomioimisen. Tavoitteena on, että osa koulutuksista järjestetään paikallisesti ja osa alueel-
lisesti, jolloin on mahdollista kouluttaa sekä työyhteisöjä (kunta/koulut) että eri oppiaineryhmien opetta-
jia.  
 
Hankkeen päätyttyä on Koillismaalle muodostunut vakiintunut verkosto, joka jatkaa täydennyskoulu-
tusten järjestämistä ja opettajien kohtaamisia alueellisesti sekä ylläpitää hankkeen aikana luotua yh-
teistyömallia. Alueellinen koulutusportaali toimii täydennyskoulutusten tiedottamisen välineenä. 


