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Väkiluku Kuusamossa 1990 - 2020

Väkiluvun muutos Väestö 31.12.

VäkilukuVäkiluvun 
muutos



Käyntimäärät Kuusamossa klo4-5 
2020 vs. 2021

Koko vuosi tähän asti 1.1.-10.8. Kesäkausi tähän asti 1.6.-10.8.



Monipaikkaisuus Kuusamossa

Perusta

• Elinvoiman näkymä – työpaikat

• Asuminen – vuokra- ja omistusasunnot

• Viihtyisyys; palvelut, infra, reitistöt – vetovoima

Toimenpiteitä

• Hankkeet, viestintä ja markkinointi

• Kaavoitus 

• Rakentamattomat tontit ja autiotalot

Kysymyksiä

• Lainsäädännön rajoitteet

• Monipaikkaisuuden vaikutus kaupungin talouteen

• Demokratia ja osallisuus näkökulma

Rakkaus lähimmäiseen ja luontoon - Perheille paras



MONIPAIKKAI-
SUUDEN 
EDISTÄMINEN

• Naturpoliksen Vetovoimana
monipaikkaisuus –hanke (Akke-
rahoitus/PPL) sai virallisten tulosten
lisäksi loppuhuipennuksen keittokirjan
muodossa. Lue kiehtovat tarinat ja 
testaa koillismaalaiset reseptit tästä >

• Hankkeen aikana toteutettu
kokeiluja,  ja tuloksena saatu
suunnitelmia ja kehityskohteita: 
mahdollisuuksia korkeakoulutetuille, 
julkisen liikenteen haasteet, 
verkkoyhteydet, muuttajapalvelut, 
hoito- ja koulupaikat, etätyötoimisto

Tällä hetkellä käynnistymässä on 
maaseutuyritysten 
digitalisaatioselvitys –hanke 
(maaseuturahasto/ POP Ely), jossa 
yhtenä selvityksen kohteena ovat 
etätyötilat, monipaikkaisten 
työntekijöiden asiakastarpeet ja 
monipaikkaisuuden ja uusien 
asiakasryhmien tuomat 
mahdollisuudet maaseutuyritysten 
liiketoiminnan kehittämiselle.

Käynnissä on Mahdollisuuksien 
pohjoinen- JobBoost Koillis-Suomi 
–hanke (ESR/ POP Ely), jossa mm. 
kehitetään työnhakuun liittyviä 
palveluprosesseja sekä 
asettautumispalveluita alueelle 
töihin  muuttaville.

https://naturpolis.fi/files/5516/2254/4602/Naturpolis_Tuhansien_tarinoiden_Taivalkoski__1.pdf




Luonnontuotteet, Wild Food

Alkutuotanto

Matkailu

Metsä ja puu, biotalous

Teollisuus

Digitalisaatio

KIITOS !


