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”Pitkät päälle ja katse eteenpäin”
Kymenlaaksossa on voimakas tahtotila kehittää koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia. Taustalla on muun muassa osaavan työvoiman saanti,
mikä on ollut alueen yritysten kasvun este jo pitkään. Tätä varten on syytä
hahmottaa, mihin suuntaan maakunta on menossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sekä luoda muutoksiin ja tarpeisiin nykyistä joustavammin reagoivaa
koulutusta.

könä toimii Yrjö Myllylä. Hankkeessa pyritään luomaan Kymenlaaksoon yhteinen
koulutustarpeiden ennakoinnin malli. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto
Hämeen ELY-keskuksen kautta. Etiäinen-hanke on osallistunut kirjanhankkeen
kustannuksiin. Kirjan julkistamistilaisuus on YAMK-verkostoitumispäivätapahtumassa Kouvolassa 12.11.
www.eamk.fi/fi/tapahtumat/yamk-verkostoitumispaiva/

Pitkät päälle ja katse eteenpäin -kirjassa hahmotellaan eri toimijoiden kirjoittamina Kymenlaakson ja sen ennakoinnin nykytilaa
sekä kehittämispyrkimyksiä. Kirja palvelee paitsi ammattilaisia
myös laajaa yleisöä. Kirja auttaa lukijaa ymmärtämään, miten
tulevaisuuden vaihtoehtoja voidaan ottaa haltuun erilaisissa rooleissa
huomioimalla muun muassa toimintaympäristön muutostrendit ja heikot
signaalit ja luomalla erilaisia skenaarioita. Näiden pohjalta voidaan luoda
yhteistä näkemystä toivottavasta ja mahdollisesta tulevaisuudesta.
Kirjassa on jokaiselle lukijalle jotakin mielenkiintoista ennakoinnin näkökulmasta. Kirjassa on 10 artikkelia ja 11 kirjoittajaa.
Kirjan kirjoittajina ovat toimittajien lisäksi laaja joukko eri alojen
asiantuntijoita:
aiemmin
mm.
eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan
asiantuntijana työskennellyt Osmo Kuusi,
Ammattibarometrin kehittämistyöstä tunnettu Jouni Marttinen,
aluekehitysasiantuntija
Mia Hämäläinen Kymenlaakson liitosta,
teknologia-alojen toimialapäällikkö
Tuija Arola Aikuiskoulutus
Taitajista,
tutkimuspäällikkö
Kirsi
Tallinen Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulusta, kehityspäällikkö Mauno Kuosa KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulusta, erityisasiantuntija Mika Perttunen
Vantaan kaupungilta sekä toimitusjohtaja David Lindström Cursor
Oy:stä.
TÄRKEINTÄ ON ASENNE JA YHTEINEN NÄKEMYS PITKÄN
AIKAVÄLIN TULEVAISUUDESTA
Kymenlaakson ja sen työnantajien maineenhallinta osaavan työvoiman
saamiseksi on alueen toimijoiden yhteinen tavoite. Suuri haaste
Kymenlaakson alueen ja yritysten kehittymiselle on vetovoimaisuuden
lisääminen. Edellytyksenä tälle on alueen työnantajien, oppilaitosten ja
muiden toimijoiden yhteistyö ja yhteisen näkemyksen tuottaminen ja
toteuttaminen tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja sen vaatimista koulutusja muista toimenpiteistä. Tämän näkemyksen syntyä kirja osaltaan palvelee.
Keskiössä asiakkaana toimijoiden yhteistyössä on työtä hakeva tai opiskelua
suunnitteleva tai parhaillaan opiskeleva ihminen, jolle alueen toimijoiden
on tuotettava arvoa.
Tulevaisuuden haltuunotto on opintomatka. Kaiken kaikkiaan
maakunnallisen ennakointitoiminnan kehittäminen on valtaisa oppimisprosessi, jossa ei tule koskaan valmista. Oikea suunta ja matkalla olo on
tärkeintä. Tämä kirja on matkaopas tälle matkalle. ”Pitkät päälle ja katse
eteenpäin.”
Kirjan
ovat
toimittaneet
kolme
tohtoria
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulusta: Yrjö Myllylä, Satu Peltola ja Jaana Poikolainen.
Kirja tukee Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihankkeessa tehtävää
maakunnallisen ennakoinnin kehittämistyötä. Hankkeen projektipäällik-

KYMENLAAKSO ENNAKOI –KIRJA:
Kirja on ladattavissa sen pysyvästä osoitteesta:
www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9
Painettujen kirjojen lisätilausten tiedustelu kirjan päätoimittajalta Yrjö Myllylältä.
LISÄTIETOJA, KIRJAN TOIMITTAJILTA:
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