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ROBOCOAST REKRY

1 TAUSTAA
Satakunnan automaatio-, robotiikka ja ohjelmointialan yritykset hakivat vuonna 2017
TE-toimiston kautta noin 800 automaatio- ja sähköinsinööriä. Alan osaajista on pulaa
koko Suomessa, sillä lokakuun 2017 lopussa työttömänä oli vain noin 200 automaatioinsinööriä ja noin 400 sähköinsinööriä koko maassa, ja heistä suurin osa Uudellamaalla.
Satakunnan ELY-keskus ja Satakunnan TE-toimisto esittivät marraskuussa 2017 työ- ja
elinkeinoministeriölle (TEM) Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen ja siltasopimusmenettelyyn liittyen KokoSata-rekry –työnimellä kulkevaa tehostetun työnvälityksen pilottihanketta, johon TEM on myöntänyt 300 000 euron suuruisen rahoituksen
vuodelle 2018. Satakunnassa on tavoitteena löytää erityisesti automaatio-, robotiikka- ja
ohjelmointialan yrityksille ja muille korkeakoulutetun työvoiman osaajapulaa kärsiville
yrityksille 200 uutta osaajaa vuoden 2019 loppuun mennessä julkisen ja yksityisen työvoimapalvelun sekä yritysten yhteistyönä. Tavoitteena on lisätä työvoiman liikkuvuutta
ja edistää korkeakoulutetun työvoiman saatavuutta satakuntalaisyrityksissä
Satakunnassa sijaitsevan automaatio- ja robotiikka-alan (Robocoast) klusterin liikevaihto ja henkilöstömäärän kasvu on ollut voimakasta v. 2010 alkaen. Klusteri on
kasvanut voimakkaasti, ja yllä olevan kuvion 1. mukaisesti sen palkkasumman kasvu
on ollut huomattavaa. Klusterin kasvusta voimakkaasta kasvusta aiheutuva alueellinen osaajapula ja yritysten kokemat rekrytointihaasteet olivat sytyke pilottihankkeen
suunnitteluun.
Satakunnan ELY-keskus ja Satakunnan TE-toimisto toteuttivat marraskuussa 2017
klusterin yrityksille sähköisen kyselyn koskien yritysten työvoiman tarpeita lähivuosina
sekä kiinnostusta osallistua korkeasti koulutettujen tehostetun työnvälityksen pilottihankkeeseen. Kyselyyn vastasi 33 yritystä, joista suurin osa oli kokenut lähiaikoina
rekrytointiongelmia. Kyselyn perusteella yritysten työvoiman tarve on tulevinakin vuosina suuri. Kyselyyn vastanneet yritykset arvioivat tarvitsevansa noin 160 uutta työntekijää vuonna 2018. Yritykset arvioivat kasvun jatkuvan suunnilleen samansuuruisena
myös seuraavat kaksi vuotta.
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AUTOMAATIO- JA ROBOTIIKKA-ALA (ROBOCOAST) SATAKUNNASSA
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Automaatio- ja robotiikka-alan
ydinyritykset tuottivat liikevaihtoa v. 2017

264 milj. €

Automaatio- ja robotiikka-alan ydinyritykset
maksoivat palkkoja Satakunnassa v. 2017

56 milj. €

12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Liikevaihdon kasvu 2010-2017

60,2 %

Toimialat keskimäärin 3,1 %
Teollisuus keskimäärin -6,1 %

Henkilöstön kasvu 2010-2017

57,2 %

Toimialat keskimäärin 0,4 %
Teollisuus keskimäärin -9,1 %

Palkkasumman kasvu 2010-2017

61,4 %

Toimialat keskimäärin 9,6 %
Teollisuus keskimäärin 0,0 %

Automaatio- ja robotiikka-alan
ydinyrityksissä tehtiin Satakunnassa v. 2017

1142 henkilötyövuotta
Automaatio- ja robotiikka-alan kasvu on
ollut merkittävää ja sillä on potentiaalia
alueen talouskasvuun.
Satakunnassa toimii n. 52 puhtaasti
automaatio- ja robotiikka-alaan
keskittyvää yritystä.

KUVIO 1. AUTOMAATIO- JA ROBOTIIKKA-ALA SATAKUNNASSA 2010–2017
(SATAKUNTALIITTO).

Satakunnan KokoSata-rekryn yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyi heti vuoden
2018 alussa. Tavoitteena oli, että yhteistyökumppaniksi valittava yksityinen palveluntuottaja on selvillä ja palvelumalli työstettynä maaliskuun alussa. Noin puolet kyselyyn
vastanneista yrityksistä oli kiinnostunut pilottihankkeesta. Tehostetun työnvälityksen
pilottihanketta suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä Satakunnan positiivisen rakennemuutoksen ja siltasopimuksen valmistelun taustaryhmään kuuluvien tahojen kanssa.
Valtion kanssa solmittavaa siltasopimusta valmisteltiin Satakuntaliiton johdolla ja mukana olivat ELY-keskuksen ja TE-toimiston lisäksi mm. korkeakoulujen, toisen asteen
oppilaitosten, kaupunkien ja kuntien johdon ja elinkeinotoimijoiden sekä kauppakamarien ja yrittäjäjärjestön edustajat. Työnvälityksen pilottihankkeen ideointiin osallistui
keskeisesti Robocoast-verkosto, joka on robotiikka- ja automaatioalan yritysten sekä
Satakunnan oppilaitosten ja korkeakoulujen muodostama osaamiskeskittymä.
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Tilastokeskus /Satakuntaliitto 2018

100

Huom! Luvut ovat
minimiarvioita.
Koko yli sadan
organisaation
klusterin liikevaihto ja työllisyys
ovat korkeampia.
Klusteri sisältää
myös tekoälyyn
keskittyvät yritykset.
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2 PALVELUN HANKINTA
2.1 Hankintaprosessi
Työnimellä KokoSataRekry -pilottihankkeen suunnittelu aloitettiin syksyllä
2017. Tulosperusteisessa hankinnassa oli kyse lain julkisista hankinnoista
1397/2016 liitteen E mukaisesta kansallisen kynnysarvon ylittävästä työnhakupalvelun hankinnasta. Liitteen E mukaisissa kansallisen kynnysarvon
ylittävissä hankinnoissa hankintayksikkö määrittelee käytettävän hankintamenettelyn. ELY-keskus määritteli hankinnassa käytettävän hankintalain
reunaehtojen mukaan hankintatavaksi neuvottelumenettelyn. Hankinnan
ennakoitu kokonaisarvo oli 500 000 euroa (sis. ALV).
Hankinnan neuvottelumenettely noudatteli seuraavaa aikataulua, joka on
esitetty osallistumishakemuksessa 25.1.2018:

TAULUKKO 1.
HANKINTAMENETTELYN
AIKATAULU
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ARV I OI T U
A JAN KOHTA

Hankintailmoituksen ja osallistumishakemuslomakkeen julkaisu

26.1.2018

Osallistumishakemusohjeeseen liittyvät kysymykset
lähetettävä

30.1.2018

Vastaukset em. kysymyksiin julkaistaan ja lähetetään kysyjille

1.2.2018

Osallistumishakemusten jättöaika

6.2.2018

Tarjoajien valinta neuvottelumenettelyyn

8.2.2018

Neuvottelukutsun lähettäminen tarjoajille. Tarjoajilta
saatetaan pyytää tässä alustavia ehdotuksia/kuvauksia
toimitettavaksi ennen neuvotteluja.

8.2.2018

Neuvottelut kunkin tarjoajan kanssa

14-16.2.2018

Kirjallinen kommentointikierros koskien alustavaa
tarjouspyyntömateriaalia

21.2.-26.2.2018

Lopullisen tarjouspyynnön lähettäminen tarjoajille

1.3.2018

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset lähetettävä
hankintayksikölle

9.3.2018

Vastaukset tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin annetaan

14.3.2018

Tarjousten jättäminen

21.3.2018

Tarjousten tarkastaminen ja vertailu

22-27.3.2018

Hankintapäätös ja päätöksestä ilmoittaminen

28.3.2018

Hankintasopimusten allekirjoitus

13.4.2018

2. Palvelun hankinta
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Hankintamenettelyn tärkeimmät vaiheet taulukon 1. mukaisesti liittyvät seuraaviin
vaiheisiin: Hankintailmoituksen ja osallistumishakemuslomakkeen julkaisu 26.1.2018,
Osallistumishakemusten jättöaika 6.2.2018, Neuvottelut valittujen tarjoajien kanssa
14-16.2.2018, Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu 1.3.208, Tarjousten jättöaika 21.3.2018,
Hankintapäätös 28.3.2018 ja Hankintasopimuksen allekirjoitus 13.4.2018.
Osallistumishakemuksia neuvottelumenettelyyn Satakunnan ELY-keskus sai viisi
kappaletta seuraavilta tarjoajilta: Talent Center Oy, Springhouse Oy & Staffpoint Oy,
Opteam/Barona Group Oy, Puumedi Suomi Oy ja KK Valmennuskeskus Oy & Biisoni Oy.
Neuvotteluihin, jotka pidettiin 14-16.2.2018 kunkin osallistujan kanssa erikseen kutsuttiin: Talent Center Oy, Springhouse Oy & Staffpoint Oy sekä KK Valmennuskeskus Oy &
Biisoni Oy.
Neuvotteluiden jälkeen Tarjouksen pilottihankkeen toteuttamisesta jättivät Talent
Center Oy ja Springhouse Oy & Staffpoint Oy, joista Talent Center Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Talent Center Oy aloitti pilottihankkeen palveluntuottajana hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 13.4.2020. Vuoden 2018 sopimuksen
arvo oli 300 000 euroa (sis. ALV).
Perussopimuskausi hankkeessa kesti 2018 loppuun asti. Satakunnan ELY-keskus lunasti vuodeksi 2019 200 000 euron arvoisen option marraskuussa 2018. Tämän lisäksi
hankinnasta tehtiin lisähankinta marraskuussa 2019, jolloin pilottihankkeen toiminta-aikaa jatkettiin 50 000 euron arvoisella lisähankinnalla 30.4.2020. asti. COVID19
-pandemiasta johtuen, ELY-keskus sekä palveluntuottaja Talent Center Oy sopivat
lisähankinnan jatkumisesta 30.11.2020 asti samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen marraskuussa 2019 solmittu lisähankinta.
Hankinnan ollessa, nk. Black Box ideologiaa toteuttava palvelumalli, jossa palvelun
sisältöä, muotoa tai laajuutta ei välttämättä määritetä tarkasti, vaan hankinnan kohteelle luodaan hankinnan kilpailuttamisvaiheen tarjouspyynnössä palvelun reunaehdot,
on täten hankinnalle luonteenomaista, että palveluntuottaja etsii ja toteuttaa parhaat
keinot, jolla hankittavan palvelun tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Palveluntuottajalta edellytetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi innovatiivista työotetta.
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2.2. Tulospalkkiomalli
Hankintaan ja sen toteuttamiseen liittyy oleellisesti osin tulosperusteinen palkkiomalli, jonka tarkoituksena oli kannustaa 200 korkeasti
koulutetun osaajan rekrytointiin. Palkkiomallin keskiössä oli palveluntuottajalle vuosittain maksettava kiinteä korvaus sekä rekrytoinneista
maksettavat tulospalkkiot. Palveluntuottaja oli oikeutettu tulospalkkioon, á 2 000 euroa (sis. ALV), jos korkeakoulutettu osaaja rekrytoitiin
satakuntalaiseen yritykseen vähintään 7 kuukauden työsuhteeseen
pilotissa. Tämän lisäksi rekrytoidun henkilön tuli olla a) ennen rekrytointia työtön tai lomautettu tai b) ennen rekrytointia ollut työttömyysuhan alainen (lomautettu, irtisanomisajalla oleva, osa-aikatyössä,
tai sellaisessa määräaikaisessa työsuhteessa, jonka työsopimus on
päättymässä 6 kk. sisällä) tai c) henkilö on ennen rekrytointia asunut
muualla kuin Suomessa väh. 6kk. ajan tai d) henkilö on valmistumassa
tai vastavalmistunut muualla kuin Satakunnassa sijaitsevasta korkeakoulusta. Työttömyysuhan alaisten rekrytointien osalta kilpailevasta
satakuntalaisesta ohjelmointi-, automaatio-, tai robotiikka-alan yrityksestä siirtyvästä henkilöstä ei kuitenkaan makseta palkkiota. Tämän
tulospalkkion lisäksi palveluntuottajan oli mahdollista saada korvausta
á 400 euron (sis. ALV) korvaus, jos he ohjaisivat hankkeelle ohjatun
työnhakija-asiakkaan ohjelmointi-, automaatio- tai robotiikka-alan
RekryKoulutukseen tai hankkivat Satakunnassa sijaitsevan työssäoppimispaikan Satakunnan ammattikorkeakoulun tai Tampereen teknillisen
yliopiston muuntokoulutuksessa oleville opiskelijoille.
Vuonna 2018 palveluntuottajalle maksettava kiinteäkorvaus oli 125 000
euroa (sis. ALV) ja vuonna 2019 80 000 euroa (sis. ALV). Vuosittaiset
tulospalkkioiden kattosummat olivat seuraavat: v. 2018 125 000 euroa
(sis. ALV) ja v. 2019 100 000 euroa (sis. ALV). Vuoden 2020 lisähankinnassa kiinteän korvauksen määrä oli 26 666 euroa (sis. ALV) ja tulospalkkion kattosumma 23 000 euroa (sis. ALV). Tulospalkkiomalli kokonaisuudessaan maksuehtoineen löytyy tämän asiakirjan liitteestä 1.
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3 TAVOITTEET & TOIMEENPANO
3.1 Tavoitteet
Robocoast Rekry –tehostetun työnvälityspilotin tavoitteena on ratkaista osin tulosperusteisesti hankittavalla korkeasti koulutettujen rekrytoinnin palveluhankinnalla
Satakunnan positiivisesta rakennemuutoksesta johtuvaa työvoimapulaa. Tavoitteena
on etsiä Satakuntaan 200 korkeakoulutettua osaajaa erityisesti automaatio-, robotiikka-, ja ohjelmointialoille vuosien 2018 ja 2020 aikana. Rekrytoitavat ovat työttömiä
tai työttömyysuhan alaisia ja esimerkiksi korkeakouluista valmistuvia opiskelunsa
loppuvaiheessa olevia tai vastavalmistuneita. Koska rekrytoidut osaajat ovat korkeasti
koulutettuja, on todennäköistä, että rekrytoitavat henkilöt ovat ainakin pääosin muita
kuin pilotin hankintavaiheessa olevia työttömiä työnhakijoita.
Pilotille on erityinen tarve Satakunnan alueella, koska esimerkiksi automaatio- ja
sähköinsinööreille oli vuonna 2017 avoinna 1200 työpaikkaa ja 2018 yli 800 työpaikkaa
Satakunnan TE-toimistossa. Alueella ei ole työttömänä juuri ollenkaan em. osaajia,
ja alueen korkeakouluista Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksiköstä ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuvat insinöörit ja diplomi-insinöörit eivät
kokonaan kata alueen kasvanutta tarvetta. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
Robocoast-klusteriin kuuluvien yritysten ja toimijoiden, mm. Prizztech Oy:n, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja kaupunkien kanssa. Vaikka pilotin nimi Robocoast Rekry
viittaa selkeästi Robocoast –klusteriin, pilottia ei ole rajattu vain automaatio-, robotiikka- ja ohjelmointialan yrityksille, vaan pilotti tarjoaa tehostetun työnvälityksen mahdollisuuden kaikille korkeakoulutettuja teknologiaosaajia tarvitseville yrityksille.

3.2 Pilotin sisältö
Pilottihanke käynnistyi 13.4. solmitun hankintasopimuksen jälkeen. Hankkeen työnimi
KokoSata-Rekry vaihtui tässä vaiheessa Robocoast Rekryksi. Uusi nimi kuvasi kattavammin alueen Robocoast -klusterin osaajapulaa sekä -tarpeita. Pilottihankkeen
projektitiimiin kuuluivat henkilöitä niin palveluntuottaja Talent Center Oy:stä, ELY-keskuksesta sekä TE-toimistosta. ELY-keskus vastasi projektitiimin toimivuudesta ja
3. Tavoitteet & toimeenpano
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käytännönjärjestelyistä ja oli koollekutsujana projektitiimin ajankohtaiskokouksissa.
Kokouksia järjestettiin 1-2 kertaa kuukaudessa, kulloisenkin tilanteen mukaan, projektin etenemistä peilaten. ELY-keskuksen edustaja myös hankki ja kilpailutti tarpeen
vaatiessa markkinointiin liittyvät palveluhankinnat sekä piti huolen, että palvelu vastaisi sille asetettuja tavoitteita ja sopimusta.
Talent Center Oy:stä tiimiin kuuluivat toimitusjohtaja Jari Nokkonen ja liiketoimintajohtaja Mika Niininen, ELY-keskuksesta työvoimapalveluasiantuntija Pauliina Harrivaara 30.9.2018 asti ja projektikoordinaattori Olli Sipilä 10.9.2018 alkaen. Lisäksi TE-toimistosta tiimiin kuuluivat asiantuntijat Saijaleena Sivula-Virtanen, Jyri Ranne sekä
Joni Puistovaara. Sivula-Virtanen toimi TE-asiantuntijana pilotissa koko sen toimintakauden ajan, Ranne ja Puistovaara vain osan aikaa. Vuoden 2020 alussa projektitiimi
täydentyi vielä Prizztech Oy:n yhteyspäällikkö Pauliina Harrivaaralla. Talent Centerin
apuna olivat pilotin toimintakauden aikana vielä asiakkuuspäällikkö Nina Vikkula,
HR-koordinaattori Noora Häyhtiö sekä henkilöstökonsultti Johanna Sahlsten.
Pilottihankkeen palvelun sisällössä palveluntuottaja Talent Centerin lisäksi Satakunnan TE-toimiston asiantuntijoilla on tärkeä rooli. TE-asiantuntijat kertovat palvelusta
palveluun sopiville työnhakijoille ja työnantajille, tämän lisäksi he etsivät palveluntuottajalle ehdokkaita TE-toimiston URA- järjestelmästä. He käyvät läpi asiakkaan taustoja
ja täyttyvätkö edellytykset palveluun ohjaamiseksi (työtön/osa-aikatyössä, suostumus
tietojen luovuttamiseen, työkykyinen, hyötyykö palvelusta, koulutus/työhistoriataustat
yms.). Jos edellytykset täyttyvät, virkailijat lisäävät hakijoiden tietoihin valtakunnallisen Robocoast –hakusanan URA-järjestelmään ja ohjaavat hakijan palveluntuottajalle.
Joissain tapauksissa ovat myös yhteydessä hakijaan, jos esim. suostumusta tietojen
luovuttamiseen ei ole.
Palveluntuottajalle ohjaamisen jälkeen asiakkaan palvelupolusta pilotissa vastasi palveluntuottajan henkilöstö. Palveluntuottaja kontaktoi TE-toimistosta ohjatut työnhakijat pääosin sähköisesti ja/tai puhelimitse. Potentiaalisilta työnhakijoilta pyydetään
CV:t jatkoa varten, jotta nk. ”mätsääminen” avoinna oleviin työpaikkoihin olisi mahdollista ja tarjoavat potentiaaliset hakijat yrityksille, joilla avoimia positioita on. Työnhakija-kontaktointien lisäksi Talent Center kävi läpi alueen yritysten eri työntekijätarpeita
ja näiden pohjalta pyrki löytämään joko TE-toimistosta ohjatuista hakijoista sopivan
3. Tavoitteet & toimeenpano
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työntekijän avoinna olevaan tehtävään tai omien työntekijäverkostojensa avulla. Palveluntuottajan työpanos liittyi siis niin palveluun ohjattujen työnhakijoihin kuin alueen
työnantajayrityksiinkin.
Pilottihankkeen tueksi perustettiin ohjausryhmä, jonka koollekutsujana on Satakunnan ELY-keskus. Ohjausryhmän tehtävänä oli olla ohjaava ideointi- ja palaute-elin,
jonka avulla seurataan pilottihankkeen etenemistä, tarvittavaa tukea unohtamatta.
Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2018 viisi kertaa, vuonna 2019 kolme kertaa ja vuonna
2020 viisi kertaa. COVID19-pandemian seurauksena suurin osa v. 2020 ohjausryhmän
kokouksista pidettiin Teams-yhteydellä. Viimeisin ohjausryhmän nimittämispäätös
löytyy liitteestä 5. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Ylijohtaja Marja Karvonen ja
sihteerinä Koulutusasiantuntija Olli Sipilä Satakunnan ELY-keskuksesta.

3.3 Viestintä, markkinointi & vetovoima
Pilotin markkinoinnin yhtenä kulmakivenä oli Porin ns. Superkesä 2018, ja mm. Robocoast Rekry-tiimi osallistui SuomiAreenan Lounais- Suomen Ihme -päivään omalla
teltallaan. Robocoast –klusterin ja pilotin markkinoimiseksi on tuotettu erilaisia yritysvideoita automaatio-, robotiikka- ja tekoälyalojen yrityksistä. Videoilla pyritään alueen
yritysten ja itse klusterinkin tietoisuuden lisäämiseen. Videoita löytyy mm. Satakunnan
ELY-keskuksen Facebook –sivuilta. Videoita kuvattiin yhteistyössä seuraavien organisaatioiden kanssa: Prizztech Oy (Robocoast -klusteri), Cimcorp Oy, Elinar Oy, HeadAi
Oy, Insta automation Oy, Satmatic Oy, Tactic Games Oy, Roima Oy ja FB Ketju Oy.
Robocoast Rekry oli vieraana Varsinais-Suomen TE-toimiston ylläpitämässä StudioPore-videolähetyksessä 10.10.2018. Lähetykseen osallistuivat Olli Sipilä ELY-keskuksesta
ja Jere Nokkonen Talent Center Oy:stä. Suorassa videolähetyksessä, jonka tallenne on
nähtävissä StudioPoren Youtube-kanavalta, kerrottiin rekryprojektista, työ- ja asumismahdollisuuksista Satakunnassa sekä alkavasta Roadshow-kiertueesta. Suorassa
live-esityksessä oli ollut noin 400 katsojaa.
Robocoast Rekry –pilotin markkinoimisen ja suuremman asiakasvolyymin saamiseksi
rekrytiimi toteutti ympäri Suomea Roadshow –kiertueen loka- ja marraskuussa 2018.
Roadshow kiersi seuraavat paikkakunnat: Vaasa 29.10., Oulu 30.10., Jyväskylä 31.10.,
3. Tavoitteet & toimeenpano
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Lappeenranta 5.11., Joensuu 6.11., Turku 21.11. ja Helsinki 29.11. Helsingin tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Satakuntaliiton ja Crazy Town
Oy:n kanssa, ja oli samalla Roadshown päätöstilaisuus. Crazy Town
Oy toimi tilaisuuden fasilitoijana. Helsingin ja Turun tilaisuutta lukuun
ottamatta eri paikkakuntien tilaisuudet järjestettiin kunkin kaupungin
TE-toimiston tiloissa. Näillä paikkakunnilla tilaisuuksiin osallistui noin
10-20 Satakunnan uramahdollisuuksista kiinnostunutta työnhakijaa.
Vaikka massapostitus tilaisuuksiin liittyen lähetettiin tuhansille työnhakijoille, osallistumisprosentti oli melko alhainen.
Helsingissä 29.11. järjestetty Robocoast Matchmaking -rekrytointitilaisuus oli rakenteeltaan erilainen muihin Roadshown tilaisuuksiin nähden. Tässä tilaisuudessa kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudulla
opiskelevat teknisten alojen opiskelijat. Messutyyppisessä tilaisuudessa oli kymmenkunta satakuntalaista yritystä kertomassa uramahdollisuuksista Satakunnassa. Paikalla oli noin 100 kiinnostunutta opiskelijaa
sekä työnhakijaa.
Roadshown lisäksi rekrytiimi on kiertänyt monia paikallisia ja kansallisiakin messutapahtumia läpi pilotin toimintakauden aikana (mm. MatchIndustry, Robottirannikon automaatiomessut, Shift 2019, Contact
Forum 2019, Teknologia Työnä).
Joulukuun 2019 ja huhtikuun 2020 aikana pilottihanketta mainostettiin
sähköisen sisältömarkkinointikampanjan avulla Satakunnan Kansan
sekä Aamulehden verkkoversioissa. Kampanjassa tuotetiin sähköisiä
kaupallisia yhteistyöartikkeleita Satakunnan Kansan ja Aamulehden
verkkosivuille. Tämän lisäksi Alma Median kanavissa oli retargetointi
mainoskampanja yhteistyöartikkelin lukeneille henkilöille. Artikkelikokonaisuuteen kuului kaksi artikkelia Satakunnan Kansan ja neljä
artikkelia Aamulehden verkkosivuilla. Kampanja oli Aamulehden statistiikan mukaan onnistunut ja tavoittanut keskimääräistä paremmin
Satakunnan kansan ja Aamulehden kaupallisten yhteistyöartikkeleiden
lukijoita.
Pilottihanketta on mainostettu myös Satakunnan Viikko sekä Tampereen Viikko -ilmaisjakelulehdissä vuosien 2018 ja 2019 aikana.
3. Tavoitteet & toimeenpano
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3.4 Kustannusseuranta
Pilottihankkeen budjetiksi on hankintavaiheessa määritelty 500 000 euroa (sis. ALV)
vuosille 2018 ja 2019. Vuosibudjeteissa vuodelle 2018 on määritelty 300 000 euroa
(sis. ALV) ja vuodelle 2019 200 000 euroa (sis. ALV). Pilottihankkeesta tehtiin vielä 50
000 euron lisähankinta vuoden 2019 lopulla ajalle 1.1.-30.4.2020. COVID19-pandemian
seurauksena lisähankinnan toteutusajanjaksoa jatkettiin 30.11.2020 asti. Kokonaisuudessaan pilottihankkeeseen sidottiin 550 000 euroa vuosien 2018–2020 aikana, tätä
määrärahaa käytettiin yhteensä 426 682 euroa. Käytettävissä olleista määrärahoista
sidottiin hankkeeseen kokonaisuudessaan n. 78 prosenttia.
Vuonna 2018 määrärahaa sidottiin 190 002 euroa. Tästä osin tulosperusteisen rekrytointipalvelun osuus oli 157 000€, pilottiin liittyvien viestintäkulujen osuus 32 507
euroa ja muita kustannuksia 495 euroa. Määrärahan käyttöaste oli v. 2018 n. 63 prosenttia.
Vuonna 2019 määrärahaa sidottiin 188 014 euroa. Tästä osin tulosperusteisen rekrytointipalvelun osuus oli 148 000 euroa, pilottiin liittyvien viestintäkulujen osuus 39 804
euroa ja muita kustannuksia 210 euroa. Määrärahan käyttöaste oli v. 2019 n. 94 prosenttia.
Vuonna 2020 määrärahaa sidottiin 48 727 euroa. Tästä osin tulosperusteisen rekrytointipalvelun osuus oli 48 666 euroa ja muiden kustannusten 61 euroa. Määrärahan
käyttöaste oli v. 2020 n. 97 prosenttia.

3. Tavoitteet & toimeenpano
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4 TULOKSET
Pilottihankkeen toimintakauden aikana Satakunnan TE-toimisto ohjasi
työnhakija-asiakkaita 1 054 kappaletta rekrytointipalvelun piiriin. Noin puolet
ohjatuista asiakkaista on Satakunnan alueelta. Ohjattuja asiakkaita palveluntuottaja tavoitti 794 kappaletta, ja näistä CV pyydettiin 405 henkilöltä. 173
henkilöä on kontaktoinnin jälkeen toimittanut CV:n tai vastaavan asiakirjan
Talent Centerille. Pilotin toimintakauden aikana prosessin ”pullankaulaksi”
osoittautui ansioluetteloiden saaminen pilottihankkeen pariin ohjatuilta
asiakkailta, sekä osittain myös jo näiden asiakkaiden alkukontaktointi. Ohjatuista asiakkaista vain 4 työllistyi hankkeessa. Satakunnan TE-toimiston
Saijaleena Sivula-Virtanen on antanut TE-toimiston asiakasjärjestelmässä
Robocoast-hakusanan 5 586 asiakkaalle, joista 1 054 on esitelty Talent Centerille.
Yli 140 yritysasiakasta on kontaktoitu, ja avoimia työpaikkoja pilotin piirissä
on ollut noin yli 220 kappaletta. Toteutuneita rekrytointeja hankkeen aikana
on 160 kappaletta 68 eri yritykseen, joista 60 (37,5%) oikeuttaa tulospalkkioon. Toteutuneista rekrytoinneista vain 15 (n. 9%), rekrytoitu henkilö on
Satakunnan ulkopuolelta.
Pääasiassa pilotin avulla on rekrytoitu henkilöitä sähkö- ja/tai automaatioyrityksiin sekä energia-alan yrityksiin. Taustoiltaan henkilöt ovat pääasiallisesti insinöörejä. Noin 22 prosenttia rekrytoiduista henkilöistä on sukupuoleltaan naisia.

4. Tulokset
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Rekrytoinnit
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Rekrytoinnit jakautuivat yllä olevan kuvion 1. mukaisesti:
v. 2018 rekrytointeja tapahtui 49 kappaletta, joista 20 oikeutti tulospalkkioon,
v. 2019 rekrytointeja tapahtui 98 kappaletta, joista 29 oikeutti tulospalkkioon.
Vuonna 2020 rekrytointeja tapahtui 18 kappaletta, joista 11 oikeutti tulospalkkioon.
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Kuten mainittu suurin osa rekrytoinneista kohdistui yllä olevan kuvion 2. mukaisesti
sähkö/automaatio-alojen työtehtäviin. Lisäksi Satakunnan alueen valmistavaan teollisuuden työtehtävien pariin sekä erilaisten suunnittelu (automaatio-, mekaniikka-, ym)
työtehtäviin.
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Rekrytointi
paikkakunnat

Paikkakunnittain yllä olevan kuvion 3. mukaisesti, suurin osa hankkeen piirissä tapahtuneista rekrytoinneista tapahtui porilaisissa (56 kappaletta) yrityksissä. Tämän lisäksi
niin ulvilalaisissa (34 kappaletta) sekä eurajokelaisissa (33 kappaletta) yrityksissä
tapahtui mainittava osa rekrytoinneista. Kuitenkin myös Satakunnan muiden kuntien
alueilla tapahtui Robocoast Rekryyn -liittyviä rekrytointeja ja voidaankin todeta, että 11
satakuntalaisessa kunnassa tapahtui rekrytointeja.
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Kuvion 4. mukaisesti (yllä) Koulutustaustaltaan rekrytoidut henkilöt ovat lähes poikkeuksetta teknisten alojen korkeasti koulutettuja osaajia; insinöörejä ja diplomi-insinöörejä (126 hlö). Tämän lisäksi lähes kolmekymmentä henkilöä omasi kaupallisen
taustan. Myös muita korkeakoulutaustan omaavia rekrytoituja henkilöitä yllä olevan
kuvaajan mukaan rekrytoitiin.
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IKÄHAARUKKA

REKRYTOITUJA
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Taulukko 2.
Rekrytoitujen ikähaarukka

Ikäjakaumaltaan rekrytoidut henkilöt kuuluivat laajan eri ikäisten ryhmiin. Kuten yllä
olevasta taulukosta 2. voidaan todeta että, suurin ikäryhmä rekrytoiduissa henkilöissä oli 25 – 29 vuotiaita. Tämän jälkeen niin 30 – 34 vuotiaiden sekä 40 – 44 vuotiaiden
ikäryhmät olivat toiseksi suuria. Rekrytointeja tapahtui kaikissa eri korkeasti koulutettujen ikäryhmissä, myös yli 60-vuotiaiden keskuudessa.
Tulospalkkiomallin mukaisesti oli palveluntuottajan mahdollista saada myös tulospalkkio, jos he ohjasivat pilottiin ohjatun henkilön automaatio-, ohjelmointi- tai robotiikka-alan RekryKoulutukseen tai hankkivat työssäoppimispaikan Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä Tampereen teknillisen yliopiston muuntokoulutuksessa oleville
henkilöille. Näitä tulospalkkioita ei pilotin toimintakauden aikana maksettu.
Vuonna 2018 käynnistyivät Porissa Tampereen teknillisen yliopiston Robotiikka- ja
automaatioalan diplomi-insinöörien muuntokoulutus 30 opiskelijalle sekä Satakunnan
ammattikorkeakoulun muuntokoulutus automaatio- ja koneinsinööreiksi 60 opiskelijalle.
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Hankkeen myötä käynnistyi myös uusia yhteistyömalleja osaajapulan kampittamiseksi. Talent Center Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu aloittivat hankkeen aikana pilotoinnin, jossa ammattikorkeakoulussa opiskelevia
sähkö- ja automaatioalan opintojensa alkuvaiheessa olevia opiskelijoita
pyritään sijoittamaan jo opintojen aikana satakuntalaisiin teknologia-alan
yrityksiin harjoitteluiden, kesätöiden ja projektitöiden avulla. Tavoitteena
pilotissa on varmistaa opiskelijoiden sijoittuminen valmiimpina alueen
työvoimapulayrityksiin ja ehkäistä muuttohalukkuutta pois maakunnasta.
Pilotin tarkoituksena on tuottaa yrityksille yksilöllistä, omaan tarpeeseen
sopivaa osaamista ja täsmäkoulutusta. Pilottiin osallistuvien opiskelijoiden
opintoja on mahdollista mm. projektitöiden muodossa muokata pilottiyritysten ja opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Pilotin ensimmäisessä vaiheessa
kolme opiskelijaa on löytänyt tiensä kolmeen eri yritykseen. Tavoitteena on
myös luoda kestävä ja jatkuva toimintamalli, johon tulevaisuudessa osallistuisi laaja joukko alueen kärkiyrityksiä.

4. Tulokset
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5 YRITYSASIAKASPALAUTE 2019
& TOIMIJAHAASTATTELUT
Kesän 2019 aikana pilottihankkeesta kerättiin yritysasiakaspalautetta Satakunnan
ELY-keskuksen korkeakouluharjoittelija Camilla Pihlmanin toimesta. Palaute pilottihankkeesta kerättiin sähköisesti, sekä yritys- ja toimijahaastatteluja tekemällä. Yrityskyselyssä oli kuusi vastaajaa. Kysely oli auki ajalla 1.7.-11.8.2019, muistutuksia kyselystä
lähetetiin neljä kertaa. Yrityshaastatteluja suoritettiin viisi kappaletta, tavoiteltuja
yrityksiä oli yhteensä 12 kappaletta. Toimijahaastatteluja oli viisi kappaletta; Prizztech Oy, Ulvilan kaupunki, Talent Center Oy, Satakunnan TE-toimisto sekä Satakunnan
ammattikorkeakoulu.
Saatu palaute purettiin kuuden eri teeman (yhteistyö, rekrytointi, maakunnan vetovoima, kansainvälisyys, koulutukset sekä muu palaute) avulla:
Yhteistyö
Niin yritykset, kun hankkeessa mukana olevat toimijat näkivät yhteistyön toimivana
hankkeen eri toimijoiden välillä. Suurimmalla osalla vastaajista oli ennestään kokemusta Talent Centerin kanssa toimimisesta. Osalla yrityksistä ei ollut kokemusta
ELY-keskuksen tai TE-palvelujen kanssa toimimisesta hankkeessa. Osa yrityksistä ei
tunnistanut Robocoast Rekryä selvästi ELY-keskuksen palveluksi. Toimijoiden näkökulmasta yhteydenpidon nähtiin olevan aktiivista sekä avointa, myös informaatio liikkui
eri toimijaosapuolten välillä. Osa toimijoista koki, että syvemmälle yhteistyölle Priztech
Oy:n ja Samk:n kanssa olisi tarvetta. Myös yrityksiä toivottiin osallistettavan enemmän
hankkeen piiriin.
Rekrytoinnit
Yritykset vastaukset polarisoituivat puhuttaessa rekrytoinneista. Osa vastaajista
arvioi, että yhteistyö palveluntuottajan kanssa on saattanut lisätä hakemuksia avoinna
oleviin tehtäviin ja yhteistyön palvelevan yrityksen rekrytointitarpeita, kun taas osa
arvioi, että hankkeella ei ole ollut vaikutusta yritysten tunnettavuuteen. Kuitenkin osa
yrityksistä uskoi, että hanke on lisännyt Satakunnan ulkopuolelta tulleita työhakemuksia. Pieni osa vastaajista arvioi, että hanke ei palvellut yrityksen tarpeita. Yritysten
5. Yritysasiakaspalaute 2019 & toimijahaastattelut
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näkemys kuitenkin oli, että tulevaisuudessa osaajien rekrytointi tulee muuttumaan
haastavammaksi. Toimijoiden mukaan hanke on tuonut monimuotoisen markkinoinnin
myötä niin näkyvyyttä alueelle, mutta myös toimijoille itselleen. Tämä nähtiin positiivisena tulevaisuuden rekrytointeihin liittyen. Haasteena nähtiin siltikin se, että tiettyihin
positioihin on haastava saada hakemuksia ja löytää osaajia rekrytointimarkkinoinnista
huolimatta. Toimijat näkivät myös, että yrityksillä on korkea kynnys palkata vastavalmistuneita.
Maakunnan vetovoima
Niin yritykset kuin toimijat pitivät alueen vetovoimaa ja imagoa ongelmallisena. Kaupunkimarkkinoinnilla nähtiin olevan suuri merkitys ja vastuu vetovoiman parantamisesta markkinoinnin keinoin nähtiin olevan kunnilla ja kaupungeilla yhdessä. Markkinoinnin tulisi olla kohdennettua. Yritykset näkivät, että myös heidän tulisi pohtia
osuuttaan alueen vetovoiman parantamiseksi. Satakunnasta löytyy kaikki tarpeellinen
hyvään elämiseen ja työntekoon. Toimiva infrastruktuuri nähtiin niin yritysten kuin
toimijoidenkin silmissä erittäin tärkeänä.
Kansainvälisyys
Yritykset ja toimijat olivat samaa mieltä, että ulkomaisen työvoima on mahdollisuus ja
mahdollisesti yksi helpottava tekijä Robocoast -klusterin osaajapulaan, mutta ei nopea
ratkaisu rekrytointihaasteisiin. Kansainvälisiin rekrytointeihin vaikuttaa yritysten oma
aktiivisuus, oikeiden toimijoiden kontaktoinnit, apu tarvittaessa, yritysten työkieli ja
alueen vetovoima. Kansainvälisen yhteistyön uskottiin kasvavan tulevaisuudessa.
Koulutus
RekryKoulutus oli monelle yritykselle tuttu ja osalla vastaajista oli koulutuksesta positiivisia kokemuksia. Yritykset eivät kuitenkaan nähneet tätä nopeana ratkaisuna tilanteeseen, jossa pulaa on korkeasti koulutetuista hakijoista. Toimijat mielsivät RekryKoulutuksen enemmän vastaamaan alemman koulutustason tehtävien työvoimatarvetta.
Vastaajat kokivat, että muunto- tai vastaava koulutus voi mahdollisesti auttaa korkeasti koulutettujen osaajapulaa maakunnassa. Muuntokoulutuksella nähtiin oleva
suuri potentiaali. Yritysten toivottiin osallistuvan enemmän opiskelijoiden työllistymiseen jo opiskeluaikana. Alueellinen koulutustarve nähtiin olevan pääasiassa koodaukseen, ja sähkö- ja automaatiotekniikkaan liittyvää.
5. Yritysasiakaspalaute 2019 & toimijahaastattelut
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Muu palaute
Vastaajat kokivat Robocoast Rekry -pilottia hyvänä ja tärkeänä hankkeena, jolle odotetaan jatkumoa, ettei toiminta ja kehitys jää vain hankkeen aikaiseksi toiminnaksi.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET & HAVAINNOT
6.1 Talent Center Oy
Hankkeen alussa epäilytti miten julkisen sektorin sääntelypohjainen hankebyrokratia
ja konkreettisen yritysyhteistyön käynnistäminen onnistuu. Työryhmä ja myös ohjausryhmä löysivät nopeasti yhteisen sävelen, ja projekti käynnistyi toiminnan tasolla hyvin
nopeasti.
Ymmärrys yritysten yksilöllisistä tarpeista ja työnhakijoiden erilaisista lähtökohdista oli
jo hankkeen alussa tiedossa niin ohjausryhmän yritysedustajilla, kuten myös ELY-keskuksen sekä TE-toimiston edustajilla ELY-keskuksen kokemustaustaa hankekokonaisuuksista huolimatta. Keskeiset haasteet Satakunnan alueen työvoiman saatavuushaasteista oli eri osapuolilla tiedossa, joten hankkeen toteuttamisvaiheeseen päästiin
yhteisen näkemyksen kera.
Tulosten hitaus niin kuin myös nopeuskin aiheutti jossain vaiheessa erilaisia näkemyksiä, kuten myöskin se, millä toimialoilla on oikea ongelma osaavan työvoiman saatavuudessa, ja millä toimialoilla nähdään enemmän tulevia työvoimaan haastavuuteen
liittyviä haasteita. Palveluntuottaja Talent Center ei havainnut nk. koodariongelmaa
aivan siinä mitassa, mitä sähkösuunnittelijoihin, automaatioinsinööreihin sekä erilaisiin logiikkaohjelmoihiin kohdistui. Tällä ei ollut merkitystä palveluntuottajan kannalta
hankkeen toteuttamiseen, vaan he ohjasivat tekemisensä sinne missä kysyntää osaavasta työvoimasta oli eniten.
Erilaisiin messuihin ja rekrytointitilaisuuksiin osallistuminen sekä markkinointi aiheuttivat hankkeen projektitiimissä jonkin verran erilaisia näkemyksiä hankkeen alussa.
Osa tiimistä kannatti voimakkaasti vahvaa panostamista konkreettiseen yritysyhteis6. Johtopäätökset & havainnot
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työhön, kun taas osa painotti enemmän työntekijöiden ”metsästämistä” ja houkuttelemista muista maakunnista. Tulokset kuitenkin osoittivat, että suurin osa tuloksista
saatiin suorilla rekrytoinneilla ja vähemmän tuloksia syntyi nk. käänteisestä rekrytoinnista, jossa löydetty henkilö tarjottiin avoimeen positioon. Erimielisyyttä eri tavoista ei
kuitenkaan syntynyt, koska osa hankkeen rahoituksesta oli jo ennen toteutusvaihetta
merkitty käytettävän esim. markkinointiin.
Hankkeessa tehty yritysyhteistyö oli osittain kaksijakoista. Suuri enemmistö yrityksistä suhtautui hankkeeseen positiivisesti ja siitä erottui nopeasti joukko yrityksiä, joihin
keskittyminen toi konkreettisia tuloksia. Hankkeen avulla löydettiin lukuisia avainhenkilöitä keskeisiin tehtäviin, ja täten varmistettiin hankkeen avulla yritysten menestymistä. Toinen osa yrityksistä ei nähnyt hankkeen tuovan suuriakaan etuja, ja nämä
yritykset olivat passiivisia yhteistyössä. Kunnollista synergiaa mm. tietojen vaihdon tai
rekrytointitarpeiden saamiseksi ei näiden yritysten kanssa tästä syystä tapahtunut.
Tähän palveluntuottaja ei löytänyt yhtä selittävää tekijää, vaan siihen vaikuttivat Talent
Centerin mukaan esimerkiksi erilaiset yrityskulttuurit, strategisen ajattelun taso, taloustilanne, yritysten oma HR-osasto, hankemaailman vieraus sekä totutut kumppanit.
Talent Centerin Liiketoimintajohtaja Mika Niininen pitää hankkeen lopputulosta kuitenkin onnistuneena: ”Tulosten valossa jäimme hieman 200 rekrytoinnin tavoitteesta,
mutta Korona-aika sotki kuvioita ja olen vakuuttunut, että ilman pandemiaa olisimme
päässeet tavoitteeseemme. Lisänä käynnistimme osapilotin missä nuoria Satakunnan
ammattikorkeakoulun 1-2 vuosikurssin automaatio-opiskelijoita kiinnitetään yrityksiin jo
opiskeluvaiheessa. Alku oli todella lupaava mutta vasta koronan jälkeinen aika näyttää
tullaanko tätä jatkamaan. Tarkoitus on tuoda yrityksille valmiimpia nuoria töihin opiskeluajan jälkeen ja vastaavasti pitää parhaat voimamme maakunnan yrityksissä päästämättä heitä muille markkinoille.”
Palveluntuottaja Talent Centerin mukaan niin ohjausryhmä kuin projektitiimi puheenjohtajineen onnistui yhteen sovittamaan hanke- ja yritysmaailman tarpeet.
Keskinäinen luottamus, innostus asiaan ja sen merkityksellisyyteen näkyi kaikessa
toiminnassa. Harmillista, että pandemia hieman latisti loppua, mutta muuten tämä
kokonaisuus oli myös tästä näkökulmasta menestys ja tulosten lisäksi tuotti hienoja,
uusia ihmissuhteita.
6. Johtopäätökset & havainnot
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6.2 Satakunnan TE-toimisto
Satakunnan TE-toimiston mukaan Robocoast Rekry on ollut kaikin tavoin hyvä projekti ja sen kuluessa yhteistyö julkisen ja yksityisen työnvälityksen kanssa on lähtenyt
hyvin käyntiin. Eri toimijoiden vahvuuksien hyödyntäminen yhteistyössä osaavan
työvoiman saatavuuden turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, varsinkin kun tulevaisuudessakin työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet tulevat varmasti edelleen jatkumaan. Robocoast Rekry-pilotti on konkretisoinut osaavan työvoiman saatavuuteen
vaikuttavia osatekijöitä, minkä pohjalta osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä
näkökulmia on helpompi ennakoida jatkossa myös muilla toimialoilla.
TE-toimiston työnhakijoista projektiin ohjattiin huomattava määrä henkilöitä, mutta
yllättävänkin harvalla näistä kuitenkaan osaaminen riitti työnantajien rekrytointitarpeisiin. Robocoast Rekry-pilotissa olleiden yritysten työvoiman tarpeet ovat ymmärrettävästi olleet hyvin spesifejä ja tarvittavaa osaamista on ollut paikoitellen hankala
löytää.
Robocoast Rekry-pilotin kaltaisella vastaavanlaisella toimintamallilla voisi ajatella,
että matalamman osaamiskynnyksen työtehtävissä julkisen ja yksityisen työnvälityksen toimijoiden yhteistyöllä voitaisiin päästä hyviin vaikuttavuuslukuihin nopeastikin.

6.3 Satakunnan ELY-keskus
Robocoast Rekry -tehostetun työnvälityksen pilottihankkeen johtopäätöksiä ja havaintoja on kerätty alle:
Osaajien tavoittaminen: Satakunnan TE-toimiston asiakasohjaus on toiminut erittäin
hyvin nimettyjen vastuuvirkailijoiden ansiosta ja hankkeen aikana yli 1 000 asiakasta
on ohjattu palveluntuottaja Talent Centerille. Mutta rekrytoidut osaajat ovat löytyneet
pääosin Talent Centerin omien kanavien ja verkostojen kautta. Ilman monituottajamallia (yksityisen ja julkisen työvoimapalvelun ja oppilaitos- ja yritysyhteistyötä)
tulokset olisivat jääneet laihoiksi.
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Työvoiman heikko liikkuvuus: Rekrytoidut henkilöt ovat pääosin Satakunnan alueelta
muiden maakuntien sijaan. Vain 14 rekrytoitua (vajaa 9 %) henkilöä tuli maakunnan ulkopuolelta. Huolimatta merkittävistä muihin maakuntiin kohdistuneista markkinointitoimista, viesti ei joko tavoittanut potentiaalisia henkilöitä tai työvoiman heikolle
liikkuvuudelle on muita syitä. TE-toimiston kokemusten mukaan monen työpaikoista
kiinnostuneen hakeutumista töihin Satakuntaan haittasivat esim. perheeseen ja
asumiseen liittyvät syyt. Kiinnittäytyminen uudelle paikkakunnalle edellyttäisi usein
myös puolison työllistymistä ja myös muilla perhesyillä on merkitystä. Satakunnan
vetovoima ei ole sillä tasolla kuin pitäisi, kun tavoitellaan korkeasti koulutettuja, teknologiateollisuuden osaajia. Kilpailu osaajista on tiukkaa suuria kaupunkeja vastaan.
Jonkin verran oli projektin markkinoinnin yhteydessä havaittavissa TE-toimistojen
välillä osaavasta työvoimasta koettua “mustasukkaisuutta”.
Osaamiskvalifikaatiot: Työttömien työnhakijoiden osaamisen nopea vanhentuminen verrattuna työelämän osaamistarpeiden nopeisiin muutoksiin. Osalla hakijoista
lisäksi terveys- ja motivaatiohaasteita. Kaikkien vastavalmistuneiden osaaminen ei
yksinkertaisesti riitä yrityksille ellei työkokemusta ole. Yritysten rekrytointiprosessit
havaittiin projektissa varsin pitkiksi.
Suppilo-dilemma: Palveluntuottajan ”suppilo-dilemma”: Yritysten korkeiden
osaamisvaatimusten lisäksi, palveluntuottajalla on korkeat osaamisvaatimukset
TE-toimistosta ohjattuja asiakkaita kohtaan. TE-toimiston palveluun ohjaamissa
työnhakijoissa arvioitiin olleen paljon osaamispotentiaalia, vaikka kaikki eivät aktivoituneetkaan lähettämään ansioluetteloita ja hakemaan työpaikkoja. Joitakin
työllistymisen esteitä esim. hakijoiden työelämätaitojen suhteen tunnistettiin, mutta
systemaattista palautetta ei kerätty niistä hakijoista, jotka eivät “läpäisseet” palveluntuottajan tai yritysten seulaa.
Markkinoinnin vaikuttavuus: Markkinoinnin ja viestinnän vaikuttavuus: esimerkiksi
RoadShown ja työttömille työnhakijoille suunnattujen ”massapostien” teho oli heikko. Hankkeen aikana työmahdollisuuksia mainostettiin eri kanavissa niin Satakunnassa kuin sen ulkopuolellakin, mutta vain pieni osa rekrytoiduista oli Satakunnan
ulkopuolelta.
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Nopeita ratkaisuja Satakunnan korkeasti koulutettujen teknologiaosaajien osaajapulaan ei ole vaan, tarvitaan niin lyhyt- kuin pitkäkestoisia toimia laajalla rintamalla.
Alueen vetovoiman ja tunnettavuuden sekä alueen työpaikkojen esille tuominen
laajasti, ei vain yksittäisten organisaatioiden tuottamana on asia, jota on mietittävä
tulevaisuudessa. Lisäksi erilaisia lyhytkestoisiin koulutuksiin on panostettava, jotta osaamiskvalifikaatioita saadaan vähennettyä. Koulutuksia olisi hyvä suunnitella
yhdessä osaajapulayritysten kanssa. Julkisten TE-palveluiden rinnalle tarvitaan myös
yksityistä työnvälitystä ja koulutusten toteutuksen jatkuvaa joustavoittamista. Public-Private-yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa tehostettuja toimenpiteitä yhteistyön
reunaehdot huomioiden.
Alueellisen osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen näkökulma: Ennakko-odotuksista poiketen pilottihankkeen aikana ei käynnistynyt täsmäkoulutushankkeita. Yhtä koulutusta tosin valmisteltiin pitkään, mutta se ei käynnistynyt.
OKM-rahoituksella käynnistyi kuitenkin useita muuntokoulutuksia sekä Satakunnan
ammattikorkeakoulun että Porin yliopistokeskuksessa Tampereen yliopiston toimesta. Näitä koulutuksia myös hyödynnettiin alan osaajatarpeisiin vastaamisessa, joskin
automaatioalan DI-muuntokoulutus ei vetänyt opiskelijoita odotetulla tavalla. Kun
pääasiallinen tavoiteltu kohderyhmä oli korkeakoulutetut tekniikan alan erityisasiantuntijat, oli osittain odotettavissa, ettei yleensä suhteellisen lyhytkestoisia rekrytointikoulutuksia käynnistynyt. Sen sijaan TäsmäKoulutusten mahdollisuuksia olisi voitu
hyödyntää paremmin. Kun työvoiman liikkuvuus osoittautui pilottihankkeen kokemusten perusteella todella vähäiseksi, alueellisen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen
järjestelmän/ekosysteemin haasteeksi muodostuu se, miten se pystyy tarjoamaan
sellaista koulutusta ja osaamisen kehittämistä, jonka avulla työssä olevat pystyvät päivittämään osaamistaan työelämän tarpeita silmällä pitäen ja miten työnantajat saavat
tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa.
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7 KEHITTÄMISEHDOTUKSET
Tähän lukuun on kerätty ohjausryhmän eri osapuolten kehittämisehdotuksia.

7.1 Talent Center Oy
1. Tämän tyyppisen hankkeen alkuvalmisteluun tulisi käyttää enemmän aikaa. Yritysten sitouttaminen tulevaan tekemiseen ennen varsinaista aloitusta esimerkiksi
kauppakamaria hyödyntäen, jolloin saataisiin yritysten ylin johto sitoutumaan hankkeeseen jo etukäteen, toisi huomattavaa tehostamista varsinaiseen tekemiseen.
2. Hankerahoitus joustavammaksi. Ohjausryhmällä tulisi olla oikeus muuttaa rahoituksen painopisteitä hankkeen edistyessä ja näin varmistaa fokuksen pysyminen siinä
mistä kulloinkin nähdään tehoja parhaiten saatavan. Palkkiot, markkinointi, muut
kulut jne. Tällöin myös tekeminen muuttuisi, kesken hankeajan tapahtuvan oppimisen kautta, tuloksia tuottavammaksi.
3. Osapilotit. Mukaan tulisi liittää optioita mahdollisista jatkohankkeista (kuten aiemmin mainittu opiskelijoiden parissa käynnistetty pilotti) joille saataisiin joustavasti
lisärahoitusta. Vetovoima ja pitovoimatekijöitä on pohdittu kauan ja tässä on yksi
esimerkki konkreettisesta pitovoimapilotista mitä tulisi jatkaa ja edelleen kehittää.
Resurssit.
4. Vetovoimatekijät. Tänne houkuteltaville erikoisosaajille tulisi tarjota työn lisäksi rahallista tai muuta konkreettista apua muuton, asunnon, puolison työllistymisen yms.
asioiden parissa. Emme ole vetovoimainen alue kilpailussa Tampereen ja PK-seudun
kanssa mutta muuttamisen helppous auttaisi tässä asiassa. Yyteri, Ässät ja uniikki
Pori ei kyllä puhuttele kuin meitä Porilaisia, jos meitäkään. Osa hankerahoista suoraan avustukseen.
5. Kumppanivalinnat työllistämishankkeissa. Pitkäjänteisyys puuttuu. Julkinen sektori osaamisineen ja resursseineen tiiviinpään ja ennen kaikkea pidempiaikaiseen
yhteistyöhön kaltaistemme yritysosaajien kanssa, niin tuloksia voidaan odottaa ja
vaatia entistä paremmin. Ei jatkuvasti muuttuvaa konsulttihimmeliä, vaan pidempiaikainen kumppanuus, olkootkin me tai jokin toinen yksityinen toimija.
7. Kehittämisehdotukset
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7.2 Satakunnan ELY-keskus
1. Tulosperusteiset hankinnat ovat hyvin suunniteltuina ja tarpeeseen osuneina tuloksellisia. Osin tulosperusteista palkkiomallia julkisissa työvoimapalveluhankinnoissa
on syytä hyödyntää myös tulevaisuudessa julkisten TE-palveluiden rinnalla ulkoistetussa palvelutuotannossa. Tulospalkkiomallit on räätälöitävä kuhunkin hankintaan
ja sen tavoitteita silmällä pitäen. Tulosperusteisia hankintoja tulee voida jatkossa
tehdä ilman erillisiä pilotointeja tai erillismäärärahoja, normaalina hankintatoimintana julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen käyttöä.
2. Julkisten hankintojen kehittyminen hankkeen myötä. Robocoast Rekry -pilottihanke
oli ensimmäisiä suuremman kokoluokan tulosperusteisia hankintoja Satakunnan
ELY-keskuksessa ja oli ”oven avaaja” suuremman mittaluokan tulosperusteisille
hankinnoille. Tämän jälkeen ELY-keskus on kilpailuttanut samalla hankintamenettelyllä Rekrytoiva Satakunta tehostetun työnvälityksen palvelun, jota suunniteltaessa
otettiin huomioon jo saadut kokemukset Robocoast Rekry -pilotista. Rekrytoivassa
Satakunnassa pyritään huomioimaan esim. se, että palveluun ohjatun työnhakijan
osaamisen mahdollisista puutteista tai kehittämistarpeista saadaan palautetta työllistymisen mahdollistamiseksi.
3. Yritysten osaamisvaateet ovat niin korkeat erityisesti automaatio- ja robotiikka-alojen kaltaisilla teknisillä aloilla, että hyvä koulutuskaan ei ilman työkokemusta
auta työllistymään. Esim. vastavalmistuneiden ja ammatinvaihtajien työllistymistä
saattaisi edesauttaa työnantajalle maksettava räätälöity palkkatuki, joka kattaisi
vastavalmistuneen perehdyttämisestä ja kouluttamisesta aiheutuvaa kustannusta
ja työsuhteen alkuvaiheen tuottavuuden alempaa tasoa verrattuna kokeneisiin ammattilaisiin.
4. Työvoiman kysyntään liittyviä osaamistarpeita pitäisi kyetä ennakoimaan nykyistä
nopeammin ja laadukkaammin. Osaajatarpeisiin vastaaminen vaatii sekä pidemmän
että lyhyemmän aikavälin koulutusta. Jatkuvan oppimisen ja osuvan täydennyskoulutuksen järjestäminen olisi nykyistä ennakoivampaa, jos ELY-keskuksilla ja
TE-toimistoilla olisi käytössään ketteriä ja helppokäyttöisiä välineitä koota heikkoja
signaaleja ja analysoida yritysten ja muiden työnantajien osaamistarpeita. Tätä voisi
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toteuttaa esim. tekoälysovelluksilla kuten työmarkkinatorissa. Esim. tietyn kasvualan työnhakuilmoitusten analysointi tekoälysovelluksella saattaisi tuoda esiin
monille yrityksille yhteisiä ja akuutteja osaamistarpeita, joihin voidaan vastata esim.
työvoimakoulutuksella.

7.3.Robocoast klusteri / Prizztech Oy
1. Yhteistyö elinkeinopalveluiden ja TE-toimisto/ELY-keskus + yksityinen sektori +
korkeakoulut välillä. Miten palvelemme yritysten kilpailukykyä ja osaamistarpeiden
ratkaisua joustavasti ja yrityslähtöisesti? Kaikilla on omat palvelunsa ja vahvuutensa,
miten saadaan nämä yhdistettyä niin että yritysten palvelut toteutuvat joustavasti?
2. Alueen elinvoima: alueen vahvojen TKI -keskittymien, yritysten ja yritysklusterien
sekä kuntien yhteistyö → osaajahoukuttelun tulisi jossain määrin olla yhteistä. Kun
kerrotaan vaikka Länsireitistä, Robocoastista, RoboAI:sta tai mistä tahansa isosta
merkittävästä alueen kasvun ja vetovoiman asiasta, siihen sivuun tulisi nopsaan
linkittää alueen uramahdollisuudet
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LIITTEET

LIITE 1: Tulospalkkiomalli
talaisesta ohjelmointi-, automaatio- tai robotiikka-alan
yrityksestä siirtyvästä henkilöstä ei palkita		

Tulospalkkiomalli
Summat sis. ALV
			
Vuosi 2018

Optio v. 2019

Kiinteä korvaus

125 000 €

80 000 €

Tulospalkkion osuus

125 000 €

100 000 €

Yhteensä

250 000 €

180 000 €

				

Tulospalkkiokriteerit:
		
• 2 000€ / asiakas 		
Korkeakoulutetun osaajan rekrytointi satakuntalaiseen
yritykseen väh. 7 kuukautta kestävään työsuhteeseen alla
olevilla kriteereillä.			
• 400€ / asiakas		
Sellaisen henkilön ohjaus ohjelmointi- automaatio- ja
robotiikka-alan RekryKoulutukseen Satakunnassa, joka
myös aloittaa RekryKoulutuksen (mikäli palveluntuottaja
on RekryKoulutuksen tuottaja, ei palkkiota makseta).
• 400€ / asiakas			
Satakunnassa sijaitsevan työssäoppimispaikan löytäminen
SAMK:n ja TTY:n muuntokoulutuksissa oleville.
		
Tulospalkkiosumma v. 2018 enimmillään 125 000€
Tulospalkkiosumma v. 2019 enimmillään 100 000€
			
Maksatuksen ehdot rekrytoinnin osalta:
rekrytoidun työntekijän osalta maksetaan palkkio
seuraavissa tapauksissa: 		
a) henkilö on ennen rekrytointia ollut työtön tai lomautettu
		
b) henkilö on ennen rekrytointia ollut työttömyysuhan alainen. Tässä yhteydessä työttömyysuhanalainen tarkoittaa
lomautettua, irtisanomisajalla olevaa, osa-aikaisessa
työsuhteessa olevaa tai sellaisessa määräaikaisessa
työsuhteessa olevaa, jonka työsopimus on päättymässä
6 kuukauden sisällä. Mikäli henkilö on ollut samassa
yrityksessä/konsernissa työttömyysuhan alainen,
ei uudesta työsuhteesta samaan yritykseen palkita.
Työttömyysuhan alaisten osalta kilpailevasta satakun-

c) henkilö on ennen rekrytointia asunut muualla kuin Suomessa vähintään kuuden kuukauden ajan
d) henkilö on valmistumassa tai vastavalmistunut muualla
kuin Satakunnassa sijaitsevasta korkeakoulusta.
Lisäksi:					
• kaikista työpaikoista, joihin rekrytoitavista henkilöistä maksetaan palkkio, tulee ilmoittaa tilaajalle ennen
rekrytointia. Mikäli tilaaja edellyttää, ne tallennetaan
myös tilaajan järjestelmään (URA), mutta on rekrytoivan
yrityksen päätettävissä ovatko työpaikkatiedot julkisia.
		
• palveluntuottajan on mahdollista veloittaa myös
rekrytoivaa yritystä, mutta tästä palveluntuottaja sopii rekrytoivan yrityksen kanssa erikseen		
•

RekryKoulutukseen ohjuksesta maksetaan palkkioita
enimmillään vuodessa 12 000 €, ja tämä summa lasketaan sisältyvän palkkion enimmäisvuosimäärään
			
• työssäoppimispaikan löytämisistä maksetaan palkkiota
enimmillään vuodessa 8 000 €, ja tämä summa lasketaan
sisältyvän palkkion enimmäisvuosimäärään sekä RekryKoulutukseen että työssäoppimispaikkaan liittyvistä
palkkioista sovitaan aina ennen tilaajan kanssa. Ts.
tilaajan pitää hyväksyä etukäteen, että tietystä RekryKoulutukseen ohjauksesta tai tietyn henkilön työssäoppimispaikan löytymisestä tullaan maksamaan palkkio.
					
Maksatuksen osalta rekrytointi todennetaan laskuun
liitettävällä selvityksellä, jossa kerrotaan rekrytoitu henkilö
ja rekrytoiva yritys sekä yhteyshenkilön nimi rekrytoivassa
yrityksessä. Palveluntuottaja pitää yllä rekisteriä, joihin
rekrytointien osalta tallennetaan nämä tiedot ja lisäksi se,
millä perusteella palkkio maksetaan.		
Myös niistä henkilöistä, jotka eivät ole palkkioperusteen
piirissä, tallennetaan rekisteriin ja raporttiin rekrytoinnin
tehtävänimike, henkilön koulutus ja se onko henkilö muuttanut maakuntaan toiselta alueelta.

Liitteet
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LIITE 2: Ohjausryhmän asettamispäätös

Liitteet
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