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”Med en positionsförflyttning från attraktiva regioner till 

fokus på attraktiva företag skall Talent Insights 

använda den kunskap vi fått i tidigare projekt för att 

motverka bristen på kompetent arbetskraft, med 

företagen ytterligare positionera regionerna på den 

nationella och internationella arbetsmarknaden, 

utveckla arbetsgivar-branding och arbeta mot en vision 

för ett fungerande ”Welcome Office” 
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1 Beskrivning av projektorganisationerna 

 

1.1 Concordia, huvudansökare och ledande partner 
 
Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia Ab är en erfaren projektorganisation som i 
dagsläget är involverad i över 20 utvecklingsprojekt i Jakobstadsregionen. Av dessa har bolaget 
anställningar i 5 projekt, deltar med kommunal finansiering i 9 projekt och är som sakkunniga 
involverade i 8 projekt. Concordia är Jakobstadsregionens utvecklingsbolag och ägs av de fem 
medlemskommunerna. Bolaget har en årsomsättning på ca. 1 M€ och i dagsläget 10 anställda. 
 
Jakobstadsregionen är en diversifierad region med knappa 50 000 invånare, över 22 000 
arbetsplatser och ca. 6 800 företag, där en mångsidig tillverkande industri står för ca 33% av 
arbetsplatserna. Social- och hälsovården står för ca. 17% av arbetsplatserna, förvaltningen för 10 % 
och utbildnings och småbarnsfostran för 7%. Den tillverkande industrin är uppdelad på en bred palett 
av branscher där livsmedelsindustrin är den största följda av pappersindustrin och gummi och plast. 
Mineraliska produkter (främst slippapper), båt- och metallindustrin är också viktiga och tar sig också 

uttryck i helhetslösningar samt elapparater och övriga maskiner. En ökande outsourcing leder till 
många företag inom konsultering, planering och IT samt underhåll. Några stora företag sysselsätter 
ca. 3 000 personer, men SME under 20 anställda sysselsätter merparten av arbetstagarna. 

Fig 1, Jakobstadsregionen, fördelning av arbetsplatser totalt och inom tillverkande industri 
 
 
Regionen har filialer av yrkeshögskolorna Novia och Centria samt egna yrkesutbildaren Optima. 
Även yrkesutbildarna Yrkessakademin i Österbotten samt kpedu har linjer i regionen. Regionen har 
ofta samarbeten både norrut mot Karlebyregionen och mellersta Österbotten samt Vasa-regionen 
inom Österbottens förbund. Regionen har 75% svenskspråkiga, 19% finskspråkiga och en tilltagande 
andel övriga språk på 6%. Här har vi en särskild utmaning, men också möjlighet, i att attrahera 
arbetskraft från det finskspråkiga Finland. 
 
Sysselsättningsgraden i Jakobstadsregionen låg 2018 på 76% och arbetslösheten har generellt varit låg 
(före Corona-krisen 4,6%). Givetvis ledde pandemin till ökad arbetslöshet och i juni 2021 låg den på 
11,5%. Återhämtningen har dock varit god och låg i januari 2021 på 6,2. Generellt har industrin gått 
bra och såväl där som inom social- och hälsovården samt utbildning småbarnsfostran ses fortfarande 
svårigheterna att hitta kompetent arbetskraft som ett av de största hindren för tillväxt. 
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Fig 2, Arbetsmarknadsutvecklingen under pandemin i Jakobstadsregionen det senaste året 
 
 

1.2 Kristinestads näringslivscentral, partner 

 
Kristinestads näringslivscentral är en erfaren projektägare och har lång erfarenhet av både 
projektplanering, administration, utveckling, och verkställande och rapportering av projekt. 
Näringslivscentralen har verkat som projektägare i ett flertal större regionöverskridande projekt på 
ett framgångsrikt sätt. Näringslivscentralen är för tillfället involverad i ett 10-tal utvecklingsprojekt. 
Av dessa har bolaget anställningar i 5 projekt, deltar som sakkunnig i 4 projekt. Årsomsättningen är 
ca 600 000€ och anställda för tillfället 9 personer. 
 
Kristinestad är en kommun med knappa 6500 invånare, över 2700 arbetsplatser och ca. 1100 
företag. 
 
Näringsstrukturen är följande, servicen utgör 61,8%, industrin 19,8 samt primärnäringen 18,4. 
Inom servicen är det logistikbranschen och social- och hälsovården som utgör merparten av 
arbetsplatserna medan inom den tillverkande industrin står metallbranschen som den största 
arbetsgivaren tätt följt av pappers- samt livsmedelsindustrin. Största arbetsgivaren i kommunen är 
staden Kristinestad med ca 450 arbetsplatser. 

 
Fig 3, Kristinestads näringslivsuppbyggnad 
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Lappfjärds folkhögskola är det enda läroverket som ordnar yrkesutbildning i Kristinestad. 
Kommunen saknar helt filialer av yrkes- eller yrkeshögskolor vilket har gjort det svårt att locka unga 
arbetstagare tillbaka till kommunen efter studierna.  
 
För att ge de unga en koppling till den egna orten har samarbetet mellan de 2 gymnasierna 
intensifierats och gemensamma projekt samt information om framtida arbetsmöjligheter och praktik 
under studietiden, har initierats 
 
 Kristinestad har 55% svenskspråkiga, 41% finspråkiga och en andel på 4% övriga språk vilket leder till 
att främst servicebranschen har svårt att hitta kompetent arbetskraft där tvåspråkigheten är ett 
måste.  
 
Sysselsättningsgraden i Kristinestad låg 2018 på 75% och arbetslösheten har generellt varit låg (före 
corona-krisen 5%). Pandemin ledde till aningen ökad arbetslöshet och i juli 2020 låg den på 8,1%. 
Återhämtningen har varit god och i februari 2021 låg arbetslösheten på 5,2%.  
 

Fig 4, Uppföljning av Corona-krisens arbetsmarknad i Kristinestad 
 

2 Projektets behov och bakgrund 
 
Utvecklingsbolagen har sedan 2019 tillsammans med Kristinestads näringslivscentral drivit projektet 
”Talent Scout” där regionerna samverkat för att stärka regionernas attraktionskraft både nationellt 
och internationellt.Projektet har haft ett tätt samarbete med ”Talent Boost” på nationell nivå och 
”Talent Coastline” (inklusive TCE) på Österbottnisk nivå samt övriga pågående projekt som Job 
Point, Våga växa, OK Työmarkkinoilla – men tydligt haft en starkare fokusering på näringslivet och 
företagen än övriga projekt. Tät kontakt med företagen och besök på mässor har gett en god bild av 
såväl möjligheterna för som utmaningarna i att locka arbetskraft. Material har skapats för att sätta 
regionerna på kartan och i det nya projekt skall flytta fokus från attraktiva regioner till attraktiva 
företag. Projektet har även samarbetat tätt med NTM och TE-tjänster i analysen av 
attraktionsproblematiken. Här har det också visat sig att matchningsproblematik är en viktig faktor 
som även skapar behov av omskolning och rekryteringsskolning och här behövs kontinuerliga 

utredningar, analyser och prognostisering, vilket ”Talent Insights” kan skapa förutsättningar för. 
 
Båda regionerna har liknande demografiska utmaningar. Befolkningstillväxten täcker inte, 
trots arbetsinvandring och invandring, upp det prognostiserade behovet av ökad arbetskraft.  
 
I Jakobstadsregionen svarar företagen i Attract-utredningen både 2020 och 2021 att det skapas 
mellan 500 och 800 nya arbetsplatser årligen och detta behov täcks inte av minskande årskullar på 
knappt 800 i dag, där en gymnasiebenägenhet på knappt 50% leder till att ca 35-40% lämnar regionen 
för studier på annan ort. Här vet vi också t.ex. på basen av utredningar av Migrationsinstitutet och 

                 Uppföljning av Coronakrisens arbetsmarknad      
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Permitterade 
Österbotten 594 4850 3488 2611 2574 2797 2806 3564 1913 1756 

Permitterade KRS 15 91 69 33 29 29 30 54 41 36 

Arbetslöshet KRS 5 8,5 8,1 5,2 4,3 4,7 4,8 6 5,4 5,2 

Arbetslöshet Österbotten 6,7 12,4 11,5 9,5 8,6 8,8 8,9 10,3 8,6 8,5 

Arbetslöshet Nationellt 9,6 15,4 14,7 12,5 12 11,9 12 13,6 12,7 12,4 

Lediga jobb mol.fi KRS 25 21 21 21 17 14 34 24 44 47 
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Magma att Jakobstadsregionen lider av en viss ”brain-drain” där vi har utmaningar att locka unga 
tillbaka till regionens arbetsplatser. 
 

2.1 Vad har vi lärt oss från Talent Scout? 

 
Sammanfattningsvis har Jakobstads- och Kristinestadsregionen ett starkt behov att fortsätta 
skapa och utveckla attraktionskraft till regionerna. Från att i tidigare projektet mer fokuserat 
på ”veto-voima” tar ”Talent Insights” nu mer fokus också på ”pito-voima” och den 
livskvalitet 24/7 vi måste visa på för att attrahera.  Centralt är att det främst är företagen 
och arbetsgivarna som själva skapar attraktiva arbetsplatser. Rekryteringsföretag, 
boendeaktörer samt kommuner och olika stödorganisationer, är andra nyckelgrupper för att 
skapa attraktionskraft. Centralt nu är at ge företagen en lägesanalys på den egna 
attraktionskraften och stöda dem i utvecklingen för att gemensamt skapa en attraktiv 
arbetsmarknad. 
 
K:stad: vad har vi lärt oss från Talent Scout 
Talent scout projektet gav oss insikt i företagens stora behov av kompetent arbetskraft och de 
utmaningar som utvecklingen i kommunerna står inför om företagen lider av arbetskraftbrist. I 
Kristinestad är denna brist påtaglig eftersom företagen är små och resurserna begränsade så finns 
ingen i företagens egen organisation som är tillgänglig för ett dylikt utvecklingsarbete. Tidigare 
erfarenheter har dock gett vi handen att företagen är mer än villiga att ta emot hjälp i dessa frågor 
och välkomnar ett närmare samarbete med utbildningsenheter. Genom arbetet via Talent scout har 
vi etablerat nya kanaler för att kommunicera med företagen och fått ett närmare samarbete med 
dessa. Detta leder till att vi kan tillgodose de behov som företagen har av arbetskraft på ett mera 
målinriktat sätt Vi har fått en tydligare bild av arbetskraftsbehovet från vår senaste undersökning, där 
48% av de svarande företagen har anställt ny personal under det gångna året. I samma undersökning 
kom det fram att 38% av de svarande kommer att behöva rekrytera ny personal inom snar framtid. 
Vårt välkomstpaket på stadens hemsida har också gett många nya kontakter och är en viktig 
informationsportal för inflyttare. 
 
JREG:  
Talent Scout-projektet har gett oss en betydligt djupare bild av behovet av arbetskraft i 
Jakobstadsregionen. Projektet har skapat en god kontakt till 30-40 företag och inneburit deltagande 
företag på många aktiviteter. Aktiviteter både regionalt, nationellt och internationellt har gett insikter 
om vad som konkret behövs för att attrahera arbetskraft och även kunskaper om att driva egna 
aktiviteter och kampanjer för att höja attraktionskraften för regionens arbetsmarknad och 
möjligheter också utanför arbetlivet. Vi har nu en relativt god portal för trespråk och har genom 
projektet skapat ett välkomstpaket för inflyttare – allt på tre språk. Projektet har också inneburit 
nyttigt samarbete med talen Boost, talent Coastline och även inom nätverket för regionstäderna har 
vi haft nytta av projektresursen. 
 

2.2 Beaktade utredningar och statistik 

 

2.2.1 Jakobstadsregionen 

 
De demografiska prognoserna för Jakobstadsregionen visar generellt på stagnation. Regionen har 
minskande årskullar, nativiteten på plus i vissa kommuner, på minus i andra. Detta även om minuset 
inte är så stort i nationell jämförelse. Arbetsplatsprognosen är däremot på plus och 
utvecklingen med ökning på privata sektorn och minskning på kommunala är sund. Dock är behoven 
stora inom social- och hälsovården samt småbarnsfostran. Nettoflyttningsrörelsen visar dels ett 
problem med ”brain-drain” till såväl finländska centralorter och Sverige, dels att nettoimmigrationen 
i form av utländsk arbetskraft och kvotflyktingar är det som motverkar ett betydande minus. 
 



 

 7 

Attract!-utredningarna som gjorts under tre år visar också på att det föds mellan 500-800 nya 
arbetsplatser per år medan den regionala arbetskraften minskar. Utredningen har haft mellan 119och 
208 respondenter som täcker 70-80% av arbetsplatserna inom privata sektorn + kommunala 
sektorn. Regionen har alltså en klar utmaning i att hitta kompetent och ny arbetskraft utifrån. 
 

  Fig 5, Jakobstadsregionens arbetplatsutveckling, Statistikcentralen t.o.m. 2018, PxWeb 
 
I Attract-utredningen 2021 visar de preliminära resultaten på att de 140 svarande i privata sektorn i 
Jakobstadsregionen behöver ca. 950 nya arbetstagare den närmaste framtiden och ytterligare 1300 
inom de närmaste två åren (exklusive offentliga sektorn). Behoven av arbetskraft är alltså princip lika 
stora som före pandemin och regionen har akut brist på kompetent arbetskraft i många branscher 
och med varierad utbildningsnivå. Preliminärt har behovet av produktionspersonal med 
yrkesutbildning t.o.m. stigit något. 
 
Att fylla privata sektorns behov av arbetskraft är alltså kritiskt för att behålla arbetsplatser och 
livskraft i regionen, och statistiken talar tydligt för att vi måste attrahera inflyttning från Finland, 
Norden och internationellt. Inom offentliga sektorn vet vi att också social- och hälsovården samt 
bildningen (speciellt småbarnsfostran) har stora utmaningar med rekrytering. 
 

2.2.2 Kristinestad 

 
I Kristinestad saknas yrkeshögskole-utbildning inom båda språkgrupperna, detta leder till att vi 
upplever en tydlig ”brain-drain” i kommunen eftersom ungdomarna måste söka sig till annan ort för 
utbildning och svårigheten att locka dem tillbaka till staden är stor. Genom olika åtgärder har 
näringslivscentralen utrett möjligheterna för att skapa en större samverkan mellan högskolor och 
företagen i staden – det har visat sig att intresse för samarbete i form av både praktikplatser och 
slutarbeten finns men det behövs en mellan hand mellan högskolan och företagen för att denna 
samverkan ska uppstå. Undervisnings- och kulturministeriet har gett ut en rapport om hur 
växelverkan mellan högskoleutbildningen och regionstäderna kan utvecklas, och varför sådan 
växelverkan är livsnödvändig för att tillgodose företagens arbetskraftsbehov. (Jakobstad och 
Kristinestad där båda med i regionstädernas nätverk) 
 
Utredningen, som gjorts av Hanna Kosonen slår fast följande 
 
Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko utnämnde riksdagsledamoten FM Hanna Kosonen till 
utredare med uppgift att göra en utredning av växelverkan mellan högskoleutbildningen och 
regionstäderna för att lägesbilden över högskoleutbildningen och de nödvändiga åtgärderna ska bli 
tydligare. I utredningen föreslås bland annat följande åtgärder. För att man ska kunna möta 
företagens behov av kompetent arbetskraft i regionstäderna och öka verksamheten inom forskning, 
utveckling och innovationer till den nivå som behövs för företagens tillväxt föreslås bland annat 
följande åtgärder. Utbildningsvägar, från småbarnspedagogiken via grundskolan till andra och tredje 
stadiet, ska utvecklas i regionstäderna. Finansieringsmodellen för högskolorna ska genuint belöna 
samarbetet vid högskolorna samt den verksamhet som sker även någon annanstans än på 
högskolornas centrala campus så att högskolorna på ett flexibelt sätt kan möta behoven i arbetslivet i 
regionstäderna. I finansieringen av det kontinuerliga lärandet och verksamheten inom forskning, 
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utveckling och innovationer finns en finansieringsandel som ska öronmärkas för att utöka 
utbildningen för personer i arbetsför ålder och öka forsknings- och utvecklingsverksamheten i 
regionstäderna. Modeller för när-, hybrid- och distansundervisning ska utvecklas så att 
platsoberoende utbildning och studier blir möjliga. Utbudet av utbildningar vid högskolorna ska göras 
lättillgängligt och lätt att hitta på digitala plattformar. Det ska produceras kortsiktig regional 
information i samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordare i hela Finland. 
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162999/OKM_2021_24.pdf?sequence=1&is
Allowed=y) 
 
I en enkät som vi gjort 2018 visar att behovet av arbetskraft är stort och att rektryteringsbehovet 
växer och hämmar företagens utvecklingspotential.  
Unga som idag går vidare till gymansieutbildning i Kristinetad är ca 50% av de utexaminerade från 
grundskolan. På grund av avskaknad av andra stadiet utbildning måste ungdomar efter grundskolan 
eller gymansiet bege sig till annna ort för vidare utbildning.  
 

2.2.3 Business Panel 3/2021, Österbottens Handelskammare 

 
I utredningen, som gäller hela Österbotten, kan vi se både krisens inverkan på saldotalen och den 
relativt snabba återhämtningen. Saldotalen för Jakobstadsregionen ligger nu åter på en hög nivå och 
framförallt återhämtningen inom rekryteringen talar för att projektet behövs. Nu uppger 34% av 
företagen i Österbotten att bristen på kompetent arbetskraft åter är ett av de största hindren för 
tillväxt och signalerna från speciellt tillverkande industrin är positiva och de svarande ser en tydlig 
ökning i exporten mellan 11/2020 och 3/2021. 
 

Fig 6, Saldotalen i de ekonomiska regionerna, svarsandelen i Kristinestad är för låg i barometern. 
(Österbottens Handelskammare, Business Panel 3/2021) 
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162999/OKM_2021_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162999/OKM_2021_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Fig 7, Förväntad utveckling av antalet anställda inom huvudbranscherna i Österbotten i mars (Österbottens 
Handelskammare, Business Panel 3/2021) 
 

2.2.4 Pohjanmaan ELY-alueen työvoima ennuste ja katsaus osaamistarpeisiin (2020) 

 
Utredningen visar på stora utmaningar för Österbotten när det gäller arbetsför befolkning som 
under perioden 2010-2019 visar en minskning på 5 586 personer 
(-4,9%). Samma negativa befolkningsprognos och 
åldersgruppsutveckling ses för hela Österbotten. De preliminära 
etableringarna på Giga-Vasa-området skapar ytterligare ett större 
behov av ny arbetskraft inte bara i Vasa utan detta berör definitivt 
hela Österbotten t.ex. i form av underleverantörskedjor. I 
konklusionerna finns rekommendationer om att locka studerande 
att stanna, attrahera studerande och unga vuxna tillbaka till 
regionen och stöda en internationell arbetsinvandring, vilket är 
den parameter som i viss mån har en positiv utvecklingstrend. 
 
Detta stöder målen för ”Talent Insights” och 
Kristinestadsregionen samt Jakobstadsregionen har på grund av 
näringslivsuppbyggnaden, språkmiljön och avsaknaden av större 
högskolenärvaro extra utmaningar i att nå dessa målgrupper. 
 
I utredningen behandlas också utvecklings-scenarier, där också en 
moderat tillväxtutveckling har potential att vända negativa 
trender, vilket detta projekt tydligt har med i sin målbeskrivning. 
Den positiva näringslivsutvecklingen inom privata sektorn bäddar 
för att regionerna här har en möjlighet att ta vara på men som 
kräver målmedvetet arbete som vi startat med ”Talent Scout” 
och nu vill utveckla inom ”Talen Insights” och de branschvisa 
scenarierna i utredningen kan ge input till projektgenomförandet, 
men där också Kristinestad och Jakobstadsregionen har andra 
förutsättningar än Österbotten som helhet. 
 
Sammanfattningsvis ger utredningen fog för att tydligt arbeta med de nationella flyttningsrörelserna 
förutom med arbetskraftsinvandringen och övriga målgrupper. 
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Talent Insights-projektet skall även ha en tät kontakt med Talent Boost, talent Coastline och övriga 
mer övergripande projekt och kunna fungera som en del av ekosystemet som byggts upp och vara en 
kanal för att den verksamheten och de åtgärderna når arbetsgivarna i regionerna. 
 

3 Projektets mål 
 
”Talent Insights” har som mål att: 
 

1. Öka tillgången på kompetent arbetskraft och matcha den med det utbud av arbetsplatser 
som finns. Verka för ökad inflyttning till regionerna. 

a. Hitta externa målgrupper för inflyttning 
b. Kontinuerligt analysera vad som erbjuds på arbetsmarknaden 

2. Utveckla företags-branding – utveckla attraktiva företag som lär av varandra och 
berättar om dem de är och både själva och gemensamt med andra bygger en attraktiv 
arbetsmarknad i regionen 

3. Tillsammans med företagen och partners fokusera på tydliga målgrupper med specifika 

behov: 
a. 19-25-åringar (studieliv och på väg in i arbetlivet, kontakten med högskolor 

och yrkesutbildningar, t.ex. brain-drain-riskgruppen, internationella studerande) 
b. 25-35-åringar (stadga sig i livet, deras syn på arbetslivet) 
c. 35-45-åringar (nya val i livet, erfarenhet och kompetens)  
d. Talent Scout har etablerat ett tydligt arbete med grundskola och andra stadiet i hur 

vi skapar medvetenhet om regionernas arbetsmarknad. Talent Insights-projektet 
fortsätter det arbetet. 

4. Att sammanföra och skapa samarbete med centrala samarbetsmålgrupper: 
a. Bemanningsföretagen (hitta bestående möjligheter, inte bara hyrarbetskraft) 
b. Boendeaktörer (ta fram mångsidigt boende) 
c. Kommuner, samkommuner som arbetsgivare (SHV, bildning & 

småbarnsfostran m.m.) 
d. Högskolorna & deras studerande som utbildningsanordnare på annan ort men 

med linjer och punktinsatser i våra regioner – skapa samverkan (både nationella och 
internationella studerande) 

5. Samarbeta tätt med TE-Tjänster och NTM-centralen, övriga organisationer, 
utbildningsanordnare, Talent Boost, Talent Coastline, Talent Employment och 
övriga tangerande pågående projekt 

 

4 Projektets huvudmålgrupp 
 
Företagsmålgrupp är SME inom industri och privata tjänster (<250 anställda) i regionerna, men 
större företag kan också delta i åtgärderna samt den offentliga sektorns arbetsgivare. Både 
regionerna har relativt sett en stor andel SME-företag och de stora företagen är inte så många, även 
om de kan vara goda förebilder i att skapa arbetsgivarbrand.  
 
För SME-företagen är de interna resurserna knappa, och Talen Scout-projektet har visat att de 
behöver nätverkande och konkret hjälp med att skapa ett varumärke som arbetsgivare, ta 
personalen med i bygget av sin arbetsgivarbrandning och att ett projekt tar dem aktivt med på 
mässor, kampanjer, PopUps och evenemang. 
 
Projektet skall i att skapa attraktionskraft rikta sig i första hand till målgrupperna inom Finland, i 
andra hand till Norden, Europa och världen. 
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5 Åtgärder och metoder – Work-packages 

 
Arbetsfördelningen mellan Talent Boost, Talent Coastline, Talent Employment är den att de: 

• Är den direkta kanalen och den myndighet som ansvarar för arbetsförmedling, - tillstånd och 
upphandling av utbildning 

• Är kanalen ut till den internationella arbetsmarknaden och svarar för den internationella 
profileringen 

• Är på grund av närheten till NTM-centralen den naturliga kontakten och kanalen till statliga 
myndigheter i fråga om intressebevakning i arbetskraftsfrågor 

 
Talent Isights-projektcheferna är: 

• De nyckelpersoner som i Jakobstads- Kristinestadsregionen lokalt förverkligar åtgärderna i 
projektet 

• Är lokalt i sina respektive regioner den direkta kanalen för de övergripande Talent-projekten 
i fråga om samarbete och informationsspridning 

• De personer som lokalt förankrar och skapar kontakt med företagen och förtroende för 

projektet 
 

1. Visionen för att lyckas med långsiktig attraktion av talanger är ett 

”Welcome Office” Projektet vill testa en en-luckas-princip som stöder en mjuklandning, 

skapar tillhörighet och motverkar matchningsproblematik. 

a. Som horisontellt mål skall projektet synliggöra och tydliggöra vad som behöver 

fungera när en rekrytering sker också utanför jobbet och företaget:  

i. Skapa social tillhörighet när en inflyttning landat 

ii. Beakta behoven för familj, ev. partner och livskvalitet 24/7 

iii. Bygga nätverk där inflyttare träffar invånarna men också varandra 

iv. Bidra till att skapa ett mångsidigt boende och ta fram de möjligheter som 

finns 

2. Projektet skapar både digitala och IRL verktyg och innehåll som ger företagen hjälp 

att analyserar sitt budskap, i vilka kanaler de finns och stöder dem så att de tar nästa steg 

och lär av varandra och svarar på frågan ”vem är vi som arbetsgivare?”. Många potentiella 

arbetstagare följer aktivt med företagens värderingar och kommunikation i dag och ställer 

nya krav på sin blivande arbetsgivare. 

a. Projektet skall skapa en ökning av företag på regionala web-portaler 

b. Projektet skall bidra till en ökning av öppna ansökningar hos företagen och 

organisationerna 

i. Att fler företag har öppen ansökan 

ii. Att öppna ansökningar blir synligare 

iii. Verka för ökade volymer av öppna ansökningar 

c. Digital marknadsföring skapas och sprids av projektet 

d. Projektet stöder skapande av digital marknadsföring i företagen och bidrar till 

spridningen 

e. Projektet utvecklar SoMe-kanaler för regional inflyttning 

f. Projektet skapar SoMe-kampanjer tillsammans med företagen både nationellt och 

internationellt. 

g. Projektet bygger upp en verktygsback/manual för byggande av attraktiva 

arbetsplatser i samarbete med företagen (trappstegsmodell där företaget analyserar 

sin nivå för att skapa nästa steg - rätt berättelse för rätt målgrupp)  

3. Talent Insights skall aktivt hjälpa företagen att branda sig bättre som 

arbetsgivare 
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a. Projektet bygger upp samarbetsavtal med företag som knyts starkare till projektet 

och kan fungera som föregångare och mentorer och projektet verkar för att ta med 

de anställda i skapandet och upprätthållandet av företagets image 

b. En ”Most Welcoming Company/Organisation”-kampanj byggs upp och genomförs 

c. Workshops, utbildning och handledning som byggs upp utgående från företagens 

behov och för att stöda regionala och nationella kampanjer som pågår 

d. Samarbeta med de som redan flyttat in – använda dem för fokusering på rätt 

saker 

4. Projektet deltar med företagen i mässor och marknadsföringsevenemang   

a. Delta med företag i mässor nationellt (IRL, virtuellt) 

b. Delta med företag i mässor, EURES och internationellt (IRL, virtuellt) 

c. Projektet skapar egna och deltar i andras evenemang och Pop-Ups för studerande 

d. Genomföra 1-2 egna (virtuella) rekryteringsmässor vilka är fysiska eller virtuella 

(skapa plattform och upplägg) 

5. Projektet fortsätter stöda elever och studerande i regionerna genom att a) bidra till en bred 

kunskap om det lokala näringslivets arbetsmöjligheter efter studier och genom att delta och 

samarbete kring evenemang som ordnas av utbildningsanordnare 

 

6 Resultat/mätare 
 
Vid projektets slut har vi uppnått en djupare kunskap om företagens roll i det breda regionala 
rekryteringsarbetet, har skapat en bild av hur ett ”Welcome Office” skall fungera och stärkt 
företagens kunskap om brandning som arbetsgivare. Vi har aktivt deltagit i evenemang och stärkt vår 
närvaro på nationell och internationell arbetsmarknad. Vi har samlat kunskap, byggt nätverk och 
stärkt attraktionsförmågan, så att regionerna kan fortsätta det långsiktiga arbete som talang-
attraktion innebär. 
 

1. Vad ett ”Welcome-Office” borde vara har analyserats och testats. 
a. En tydlig bild av vad en fungerande rekrytering är har tagits fram och stöder 

funktionen hos ett ”Welcome Office” 
2. Projektet har ökat företagens förmåga att analysera behov, bygga sitt brand som 

arbetsgivare. Företagen har en bild av vad dagens arbetssökande inom olika 
kategorier söker hos sin blivande arbetsgivare. 

a. Ökning av företag på regionala kanaler och portaler (10-20 nya företag i regionerna 
sammanlagt) 

b. Projektet verkar för utvecklingen av öppna ansökningar (fler företag har, 
synligare och ökade volymer)  

c. Skapar nytt marknadsföringsmaterial inom projektet 
d. Verkar för marknadsföringsmaterial som företagen skapar 
e. Regionerna utvecklar SoMe-kanaler för rekrytering 
f. Projektet skapar 2-4 egna SoMe-kampanjer för rekrytering 
g. Projektet har skapat en digital verktygsback för företagens arbetsgivarbrandning 

som finns tillgängligt för alla 
3. Företagen har stärkt sitt sätt att branda sig som arbetsgivare 

a. 10-20 samarbetsavtal görs upp 
b. En ”Most Welcoming Company/Organisation”-kampanj har skapats och genomförts 

2 ggr under projekttiden 
c. Workshopar, utbildningar (1/år) och handledningar har genomförts 
d. Projektet har identifierat inflyttare som kommit och utnyttjat dem i 

marknadsföring kring rätt innehåll 
4. Deltagande i mässor och rekryteringsevenemang både IRL och virtuellt enligt 

utvecklingen 
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a. Nationella mässor med företag, antal enligt utbud 
b. Internationella mässor med företag enligt utbud 
c. Projektet har deltagit/skapat i 2-4 PopUps och/eller evenemang för studerande 
d. Projektet har genomfört 2 egna rekryteringsmässor 

5. Projektet fortsätter stöda utbildningsanordnarna så, att elever och studerande får en bred 
och mångsidig bild av regionernas mångsidiga näringsliv 

 

7 Hur utvärderas projektets genomförande?  
 
Projektet sammanställer en slutrapport som innehåller de centrala insikter och kunskaper som 
byggts upp under projekttiden. 
 
De förväntade projektresultaten i punkt 6 med mätare har förverkligats. 
 
Projektet genomför en tillräckligt täckande kundnöjdhetsenkät under projekttiden. 
 

8 Verksamhetsområde, målgrupp, nyttohavare och tidtabell 

 
Verksamhetsområdet för aktiviteter, nätverksbyggande och åtgärder med företag och organisationer 
är de respektive ekonomiska regionerna; Jakobstadsregionen och Kristinestad. Talen Scout-projektet 
har redan etablerat en kontaktyta till företagen som Talent Insights skall fortsätta bygga på. 
Projektledarna skall vara företagens naturliga kontaktpersoner i rekryterings- och 
arbetsmarknadsfrågor 
 
Identifierade målområdena för att hitta presumtiv arbetskraft är: 

1. Randområdena till regionerna 
2. Övriga områden i Finland där arbetskraft kan hittas 
3. Norden 
4. Europa/utomeuropeiska presumtiva regioner 

 
Förutom mässor IRL eller virtuellt, är också utbildningsanordnare med linjer som motsvarar behoven 
av arbetskraft prioriterade såväl på yrkesnivå som högskola- och universitetsnivå. 
 
 

9 Samband med programmet för utveckling av landsbygden i 

Fastlandsfinland samt med det regionala programmet eller den lokala 

strategin 

 
 
I förhållande till ”Pohjanmaan ELY alueellinen maaseutustrategia 2014-2020 riktar sig detta projekt 
mot följande teman och linjer: 
 
Alueellinen ohjelma: 
Molempien maakuntien osalta on läpileikkaavina teemoina nostettu esille seuraavat asiat: 
 

• Osaamisen lisääminen edistää maaseudun kestävää kehitystä ja lisää maaseudun elinvoimaa 

• Vahva imagolisää maaseudun vetovoimaa ja kilpailukykyä. Vetovoimaisen imagon avulla voidaan luoda 

edellytyksiä yrittämiselle ja asumiselle sekä vähentää poismuuttoa alueelta.  

 
Pohjanmaa: 
ELY-keskuksen suunnittelutyössä on jokaisen painopisteenosaltahuomioitu maakuntaliiton linjaukset. 
Pohjanmaanmaakuntaohjelman toimintalinjat ovat: 
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• Kilpailu ja imago-energisyydestä Pohjanmaa tunnetaan 

• Työvoima ja osaaminen -kansainvälinen ja osaava innovaattoreiden Pohjanmaa 

• Hyvinvointi, kulttuuri ja sosiaalinen pääoma –monikulttuurisuudesta Pohjanmaan hyvinvoinnin energian 

lähde  

 
Vi har i bakgrundsmaterialet visat på regionernas kritiska situation kring arbetskraften och deras 
potential att attrahera arbetsrelaterad inflyttning vilket på många sätt stärker livskraften och 
näringslivet. Detta breddar också skattebasen för den offentliga sektorn. De sociala aspekterna och 
välbefinnandet är viktigt, eftersom en arbetsrelaterad inflyttning ofta handlar om hela familjers 
livskvalitet och om båda vårdnadshavarnas arbete och levnadsmöjligheter. 
 

10 Hur kommer man att fortsätta med den verksamhet som projektet 

ger upphov till efter att projektet är avslutat? 

 
Talen Scout-projektet har redan visat att det långsiktiga arbetet med attraktionskraft till våra 
regioner inte kan underskattas.  Många åtgärder inom det tidigare projektet och utredningar som 
byggts upp lever redan vidare inom utvecklingsbolagens etablerade arbete. Men arbetet är långsiktigt 
och vi behöver hela tiden utveckla oss och hitta nya vägar, vilket Talent Insights skulle skapa 
förutsättningar för. 
 
Genom projektet kommer vi ytterligare att fördjupa både organisationernas och företagens kunskap 
på området, skapa starkare nätverk och tydligare riktning för arbetet. Visionen är att tydliggöra hur 
en ”Welcome Office” borde fungera och hur ”The Most Welcoming Company/Organisation” ser ut. 
Allt detta kan leva vidare efter projekttiden. 
 
Skapat marknadsföringsmaterial inom projektet och bland företagen kan användas åtminstone 5 år 
och arbetet kring besök på mässor och evenemang samt skapandet av egna sådana ger organisationer 
och företag möjlighet att fortsätta på egen hand. 
 
En digital verktygsback för företag organisationer finns kvar efter projektet. 
 

11 Riskbedömning 

För ett lyckat projekt är det kritiskt att den uppnådda kunskapen och erfarenheten i ”Talen t Scout”-
projektet flyttas vidare och utnyttjas i ”Talent Insights”. Vi har dels uppbyggda nätverk med företagen 
och dels både material och kunskap som behövs i det nya projektet. 
 
För projektet är det viktigt att arbetsplatserna faktiskt finns när vi marknadsför oss externt. 
Nätverken och insamlingen av statistik kring detta har tidigare projektet byggt upp på ett bra sätt, 
och vi har nu möjlighet att använda den kunskapen i detta projekt. 
 
En risk iom. pandemin är att ett fortsatt nedstängt samhälle både nationellt och globalt leder till a) 
svårighet att nå ut till målgrupperna och b) negativ näringslivsutveckling med högre arbetslöshet som 
följd. Dock pekar inte konjunktursiffror och arbetsmarknadsutveckling på detta just nu för 
Österbottens del, och vaccineringsförutsättningar finns även om takten just nu är något långsam. 
 
Svag motivation hos företagen att gå med är också en risk, men ”Talent Scout” har lyckats bra med 
kontakten till företagen och utredningarna i båda regionerna visar på ett ökat intresse att delta i 
åtgärder kring arbetsgivarbranding och lediga jobb. 
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12 Information 

 
Information om projektet kommer att produceras på båda organisationernas web-sidor och i 
utvecklingsbolagens sociala medier. Projektet bygger också upp egna kampanjer i sociala medier samt 
producerar innehåll för informationsspridning. 
 
Projektet producerar även pressmeddelanden och press-information dit såväl regionala som  
nationella medier inbjuds. 
 
Information skapas specifikt för de olika målgrupperna genom direktutskick och direktkontakt 
baserat på partnernas CRM och de företags- och organisationskontakter och nätverk som byggts upp 
inom Talent Scout utnyttjas. 
 
Projektet är synligt på olika IRL och virtuella mässor nationellt och internationellt under 
projekttiden. 
 
Projektet skapar också enligt behov film- och marknadsföringsmaterial som lever kvar efter 
projekttiden. 
 
Vikten av projektledarnas dagliga kontakt med nätverk, företag och organisationer kan inte 
underskattas i projektarbetet. 
 
 

13 Budget, sammandrag 
 
Se bilaga 


