Sujuvan elämän
seutukaupungit
Katsaus käynnistyviin seutukaupunkien
osaavan työvoiman saatavuutta
edistäviin hankkeisiin
Antti Kuopila
Erityisasiantuntija

Hallitus panostaa 3 milj. euroa nopeasti
toteutettaviin alueellisiin
seutukaupunkien osaavan työvoiman
saatavuutta tukeviin hankkeisiin, joiden
rahoitukseen myös alueen kunnat ja
yritykset osaltaan sitoutuvat.
Mallia otetaan ns. siltasopimuksesta.
Hallituksen budjettiriihi 29.8.2019

Verkostohankkeet - hakemusvaiheessa
1.

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

2.

Työllistymisen tukeminen paikallisella yhteistyöllä

3.

Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman
saatavuudessa

4.

Seutukaupunkien yritysverkosto, ml- koordinaatiohanke

Haku hankkeisiin loppui 15.3.
Kaksivuotisten hankkeiden on tarkoitus käynnistyä kesällä 2019.

Joustavat koulutusmallit yhdessä
yrityselämän kanssa


Päätoteuttajana Raahe/Raahen koulutuskuntayhtymä



Seutukaupunkeja hankkeessa n. 30



Suunniteltu budjetti n. 1,7 milj. €



Tavoitteena on pilotoida valtakunnallisesti noin kymmenen erilaista uutta koulutustapaa
osaavan työvoiman ja/tai eriasteisten koulutustoimijoiden saatavuuteen seutukaupungeissa



Hankkeessa rakennetaan seutukaupunkien osaavan työvoiman ja koulutuksen ja
yrityselämän yhteistyötä palveleva toimintamalli, jossa jokainen seutukaupunki pystyy
poimimaan oman alueensa kannalta olennaiset toimintamallit jatkuvaan käyttöön ja
jatkokehittämisen kohteeksi.

Työllistymisen tukeminen paikallisella
yhteistyöllä


Päätoteuttajana Sastamala



Seutukaupunkeja hankkeessa 8



Suunniteltu budjetti n. 0,9 milj. €



Hankkeen toiminta-ajatus on tiivistetysti luoda julkisen sektorin, oppilaitosten ja
yrityselämän välille malli, jonka avulla siirrytään ”Työttömyyden hoidosta työllisyyden
hoitoon strategista ja toiminnallista kumppanuutta kehittämällä.”



Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalleja, joilla voidaan tuottaa yksilöllistä
tukea kuntien lähipalveluina erityisesti pitkäaikaistyöttömille. Tuloksina on uusia
yhteistyöhön liittyviä toimintamalleja / toimintakulttuureja julkisten palveluntarjoajien
ja yritysten välillä osaavan työvoiman saatavuuden tukemiseen.

Kansainvälistymisen hyödyntäminen
ulkomaisen työvoiman saatavuudessa


Päätoteuttajana Salo



Seutukaupunkeja hankkeessa 18



Suunniteltu budjetti n. 0,9 milj. €



Hankkeen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien
tukeminen ja kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja
kehittämisorganisaatioissa.
Käytännön suorien kv-rekrytointipilottien toteuttaminen valitulla/valituilla toimialoilla ja alueilla
Kv-rekrytointiprosessin mallinnus ja palveluaukkojen tunnistaminen
Viranomaisyhteistyön tiivistäminen kv-rekrytoinneissa ja tähän liittyvien tukiprosessien
kehittäminen
 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden maahan jäävien osuuden kasvattaminen ja tehokkaampi
hyödyntäminen seutukaupungeissa
 Seutukaupunkien ja niiden yritysten houkuttelevuuden lisääminen kv-osaajien ja opiskelijoiden
näkökulmasta
 Suomalaisten yritysten liiketoiminnan kehitykselle tärkeiden ja seutukaupunkien kärkitoimialojen
kriittisten osaajaresurssien (kv-talenttien) rekrytointi




Seutukaupunkien yritysverkosto, mlkoordinaatiohanke


Päätoteuttajana Kauhajoki/Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä



Seutukaupunkeja hankkeessa 32



Suunniteltu budjetti n. 0,52 milj. €



Hankkeen tavoitteena on yritysverkostojen kasvattaminen ja kehittäminen kasvualoilla sekä
luoda yritysneuvojien valtakunnallinen verkosto ja toimintamalli, jolla kyetään löytämään ja
kanavoimaan osaamista tarpeen mukaan eri puolilta Suomea sekä kehittämään
yrityspalveluja valtakunnallisesti.



Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kasvua-alojen avaintoimijoiden ja verkostojen,
seutukaupunkien yrityspalvelujen sekä muiden yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Hankkeen
toimenpidekokonaisuudet ovat: kasvualojen tunnistaminen, kasvualakohtiaset toimenpiteet
yritysverkostojen laajentamiseksi, yritysneuvojaverkoston kehittäminen ja viestintä.



Koordinaatiohankkeen tavoitteena on tulosten levittäminen yhdessä seutukaupunkiverkoston
kanssa, koordinoida hankkeiden ja rahoittajan välistä yhteistyötä sekä tukea ulkoista ja
sisäistä viestintää

KIITOS 

