
Spjutspetsarna för den integrerade utvecklingen av området för 
NTM-centralen i Österbotten i väntan på landskapsreformen 

 
Det starkt exportorienterade området för NTM-centralen i Österbotten är i hög grad beroende av världsekonomin: 
våra hårdaste konkurrenter är i många fall ute i världen, inte i Finland. Näringsstrukturen inom vår region är 
samtidigt både mångsidig och specialiserad: det finns flera kompetenscentrum och nästan alla dessa har globalt 
sett framgångsrika aktörer och marknadsledare som fungerar som starka drivkrafter för hållbar och smart tillväxt. 
När det gäller klimatförändringen har vi ju ett stort ansvar: vår styrka är exporten av ny teknik och kompetens till 
sådana marknadsområden som är stadda i utveckling. Framgången för vår i hög grad internationella och genuint 
mångkulturella region bygger långt på den nordiska värdegrunden, förtroendet, uppriktigheten och öppenheten 
samt på gemenskapskänslan, en ypperlig modell för regionalt samarbete samt på sådan oräddhet och kreativitet 
som härstammar från en lång tradition av företagsamhet, och vi vill naturligtvis säkerställa att vi är framgångsrika 
också i fortsättningen. Sysselsättningsgraden inom området för NTM-centralen i Österbotten är redan nu på en 
nationellt sett hög nivå.  Positiv strukturomvandling, dvs. stark tillväxt samtidigt som arbetslivet blir i allt högre 
grad internationellt och digitalt och befolkningsstrukturen förändras, har lett till en situation där bristen på 
kompetent arbetskraft just nu utgör ett betydande tillväxthinder. Läget kan förändras helt plötsligt och NTM-
centralen måste kunna reagera snabbt på eventuella förändringar i konjunkturerna och informationsledningens 
betydelse framhävs. Också fortsättningsvis bör kompetensen vara på en hög nivå, utbildningen måste hålla hög 
klass och satsningarna på forskning och utveckling bör ökas för att vi ska kunna bibehålla vår konkurrenskraft 
och stöda tillväxten oberoende av konjunkturerna. 

 
Utvecklingsspetsarna för NTM-centralen i Österbotten är  Förnybar energiekonomi, Tillverkningsindustri samt 
Innovationer inom jordbruket och framtidens livsmedel. Dessa  har härletts från globala megatrender och 
integrerats med sådana regionala prioriteringar som medför betydande nationellt mervärde och våra ovan 
nämnda starka särdrag. Utvecklingsspetsarna styr utvecklandet av vår verksamhet och riktandet av våra 
resurser, naturligtvis med iakttagande av riktlinjerna i det nuvarande och det kommande regeringsprogrammet 
och de resultatmål som härletts från dem. I och med den delaktiggörande utvecklingsprocessen Smart utveckling 
tillsammans utvecklas verksamheten på flera plan. Målet för utvecklingsprocessen är att skapa verksamhet som 
strävar efter innovativa lösningar, som utnyttjar digitaliseringen och som baserar sig på informationsledning.  
Kundorientering, växelverkan, dynamiskhet och framsyn står  dessutom i centrum för vår verksamhet. Vid NTM-
centralen i Österbotten genomförs för närvarande en helhet av pilotprojekt för tillväxttjänster som består av fyra 
olika delprojekt, vilka samtidigt utgör ett led i det övergripande utvecklingsarbetet. De pilotprojekt som utgör 
delprojekt inom utvecklingen av tillväxttjänster presenteras nedan. 

 
 

Ytterligare upplysningar om pilotprojekten för tillväxttjänster vid NTM-centralen i Österbotten lämnas av 
 

Terhi Mäkinen, livskraftschef, tfn 0295 028 595, terhi.makinen@ely-keskus.fi 
 
 

Innorekry - Innovativa rekryteringslösnignar för företag i 
Österbotten och Mellersta Österbotten 
Målet med pilotprojektet är att hitta innovativa, kundorienterade modeller för lösande av de matchningsproblem 
som gäller rekryteringen och arbetskraften genom att existerade stordata utnyttjas. Innehållet i de experiment 
som anskaffas definieras inte noggrant utan serviceproducenterna får erbjuda nya innovativa 
rekryteringsmodeller. De företag som söker lösningar på sina rekryteringsproblem kan bland 
serviceproducenternas utbud välja den modell som passar dem bäst. 

 
Mer information om 
pilotprojektet: 

 

Perttu Kellomäki 0295 056 088 perttu.kellomaki@te-toimisto.fi 
Mirva Hannelin 0295 028 555 mirva.hannelin@ely-keskus.fi 

 
 

NordicHub - Smidiga tillväxtstigar för företagskunder 
När de företagare som grubblar över internationaliserings- och tillväxtfrågor behöver hjälp tar de kontakt med 

mailto:terhi.makinen@ely-keskus.fi


den närmaste experten på företagsstöd. Kvaliteten på den service som fås och det hur man hänvisas till fortsatt 
service beror i stor utsträckning på var företaget är beläget och hur väl rådgivaren känner till nätverket och 
stöddjungeln i fråga om tillväxt.  

 
I pilotprojektet testas landskapets servicenätverks förmåga och vilja att producera tillväxt- och 
internationaliseringstjänster som är av avtalad kvalitet och lika för alla. Pilotprojektet omfattar de båda 
tvåspråkiga landskapen. Syftet med pilotprojektet är att hitta svaga punkter och brister i servicekedjorna samt 
att söka lösningar för att avhjälpa bristerna i servicekedjorna. 

 
Målet för pilotprojektet är att trygga förutsättningarna för företagsverksamhetens tillväxt i landskapet. Till sådana 
hör stödet till företag som inleder sin verksamhet, utvecklingstjänsterna för företag, tillgången på arbetskraft, 
rekryteringstjänsterna, identifiering av kompetensflaskhalsar, utveckling av kompetensen, främjande av 
välbefinnandet i arbetet och av produktiviteten samt ökat samarbete mellan aktörerna. 

 
Som plattform för pilotverksamheten utnyttjas den existerande, för alla gemensamma nätverksplattformen 
NordicHub. NordicHub är en nationell kompetenshub, som koordineras av Viexpo-enheten vid NTM-centralen i 
Österbotten och som specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export. 

 
Mer information om 
pilotprojekten: 

  

Vesa Kojola 0295 028 579 vesa.kojola@ely-keskus.fi 
Henrik Broman 0295 028 545 henrik.broman@ely-keskus.fi 

 
 
Kostnadseffektivitet genom artificiell intelligens (AI) 
Målet med pilotprojektet är att ytterligare stärka informationsledningen genom att sammanslå myndigheternas 
interna och externa offentliga stordata där AI-algoritmen ger sannolikheter för när det är rätt tidpunkt att kontakta 
kunden och hjälper i förutseendet av kompetensbehov. Med hjälp av artificiell intelligens analyseras avvikande 
förändringar i företagens beteende på makronivån. Bland den tillgängliga informationen söks bristande punkter 
i verksamheten eller likheter. Sådana kan vara t.ex. positiva beslut, ovanliga investeringar, betalningsstörningar, 
personbyten, rekryteringsbehov eller exceptionella crm-anteckningar som TF-experten gjort. Idén är att 
sammanslå myndigheternas interna och externa offentliga stordata där AI-algoritmen ger sannolikheter för när 
det är rätt tidpunkt att kontakta kunden och hjälper i förutseendet av kompetensbehov. 

 
Mer information om pilotprojektet: 

 
Vesa Kojola, tfn 0295 028 579, vesa.kojola@ely-keskus.fi  

 

Talent Coastline - Framgångsrikt multikulturellt arbetsliv 
Målet med pilotprojektet är att effektivisera verksamheten inom området för NTM-centralen i Österbotten i syfte 
att rekrytera internationella talanger och att ställa kompetensen hos de internationella talanger som redan finns 
i Finland till arbetsmarknadens förfogande, särskilt för att stöda tillväxten och internationaliseringen av företag 
inom regionen. Samarbetet med näringslivet och utbildningsorganisationerna är intensivt. Målet är att utöka 
kunskapsbasen i området och ytterligare förstärka de regionala, nationella och internationella nätverken och 
tillföra nya perspektiv till organisationernas verksamhetskultur. Ansvaret för verksamheten har Talent Coastline-
chefen vid NTM-centralen i Österbotten som har ett nära samarbete med EURES-experten och som stöds av 
nätverket Framgångsrikt multikulturellt företag som representerar mångsidigt högskolorna, kommunerna, 
näringslivsorganisationerna och frivilligorganisationerna i regionen. Digitala tjänster utvecklas till stöd för den 
nätverksformiga verksamheten Talent Coastline. Verksamheten utgör en del av statsrådets gemensamma 
Talent Boost–program. 

 
Mer information om 
pilotprojektet: 

 

Francesca Cucinotta 0295 028 646 framcesca.cucinotta@ely-
keskus.fi 

Tomas Ede 0295 056 039 tomas.ede@te-toimisto.fi 
 


	Innorekry - Innovativa rekryteringslösnignar för företag i Österbotten och Mellersta Österbotten
	NordicHub - Smidiga tillväxtstigar för företagskunder
	Kostnadseffektivitet genom artificiell intelligens (AI)
	Talent Coastline - Framgångsrikt multikulturellt arbetsliv

