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ROBOCOAST
Satakunnassa on yli 100 automaatio, robotiikka ja tekoäly-yritystä
(Robocoast yritysklusteri)

•

Robocoastin toiminta käynnistyi 2014 ja sitä koordinoi Prizztech Oy

•

Robocoast on vuodesta 2017 lähtien toiminut EU:n Digital
Innovation HUBina (DIH), jonka tavoitteena on erityyppisten
toimenpiteiden, verkostojen ja projektien kautta:
1. edistää uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja
hyödyntämistä erityisesti valmistavan teollisuuden pkyrityksissä
2. tukea Robocoast yritysklusterin kasvua (automaatio-,
robotikkaa- ja tekoäly-yritykset)

•

Robocoast on myös yksi TEM:n valitsemista Digital European
Program –ohjelman Suomen EDIH kandidaateista (Robocoast
EDIH Consortium)

ROBOCOAST YRITYSKLUSTERIN KASVU
• Liikevaihdon kasvu 97 % (2010-2018)
• Henkilöstön kasvu 70 % (2010-2018)
• Liikevaihdon kasvu 41% (1-6 2019 vs. 1-6 2018)

!•

Henkilöstön kasvu 6,1% (1-6 2019 vs. 1-6 2018)

• Kuitenkin vuonna 2020 liikevaihto ja henkilöstömäärä
laskivat ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010

• Liikevaihdon kasvu ja osaajien kysyntä lisääntynyt
uudelleen vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana: Liikevaihto +12% ja henkilöstön kasvu
+6,3%

MITÄ ON KONKREETTISESTI TEHTY 20172021 (PAIKALLISESTI)
•

Muutamia
esimerkkejä

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 (Robocoast Rekry -loppuraportti 2021, Satakunnan ELY-keskus ja Satakunnan TE-toimisto).
•

Satakunnan ELY:n Robocoast Rekry –hanke (160 rekrytointia 68 yritykseen) – Headhunter palvelujen kokeileminen

•

SAMK:n muuntokoulutukset: ”Insinööristä automaatioinsinööriksi” (30+60 uutta automaatioalan osaajaa).

•

TTY Porin yksikön muuntokoulutus (30 automaatioalan diplomi-insinööriä)

•

Talent HUB –hanke (kesken) – kansainvälisten osaajien houkuttelu & kansainvälisten opiskelijoiden juurruttaminen alueen
yrityksiin (toteuttajina: Prizztech, Sataedu ja Winnova)

•

Robotiikka Akatemia & Tekoäly Akatemia & RoboAI:n perustaminen (SAMK & TTY Porin yksikkö) – mm. ”hidas rekrytointi”

•

Kesäteekkarikampanjat (erityisesti Rauma ja Ulvila vuonna 2021)

•

Uudet Robocoast yritysklusteria tukevat koulutusohjelmat (SAMK ja TTY Pori: Tekoäly ja Tietopohjaisten web-järjestelmät).

•

…

REKRYTOINTI ON KUITENKIN
HAASTEELLISTA
• Vastavalmistuneiden rekrytointi on hankalaa, koska meillä ei ole yhtään vapaita resursseja
perehdyttämiseen…
• Ulkomaisten osaajien rekrytointi ja erityisesti perehdyttäminen on haastavaa, koska
yrityksemme prosessit ovat suomeksi… suomalaiset asiakkaat haluavat asioida suomeksi…

• Ulkomaisten osaajien perehdyttäminen vaatii pk-yritykseltä paljon resursseja. Ei riitä, että he
oppivat ns. talon tavoille, heitä pitää auttaa myös asioinnissa viranomaisten kanssa, asunnon
hankinnassa, perheen kotouttamisessa jne. Perehdyttämistä riittää myös työajan ulkopuolella…
• On ollut hankaluuksia saada sopivia henkilöitä muuttamaan seudulle. Tavallisesti osaajat ovat
Helsingin ja Tampereen suunnalla, eivätkä halua muuttaa tai matkustaa…
• Erittäin kiinnostavia hankkeita mutta yrityksemme ei voi valitettavasti osallistua oikein
mihinkään ennen kuin saamme meidän osaajapulahaasteen ratkaistua…

Korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön
kautta uusia ratkaisuja niin digitalisten
ratkaisujen käyttöönottoon liittyvään
(Industry 4.0) osaamispulaan kuin
osaajapulaan!

”Osaajapula”

”Osaamispula”

haastaa kasvua

haastaa liiketoiminnan uudistamista
Resursseja

Teknologiayritykset
(robotiikka, kyberturvallisuus,
automaatio, tekoäly)

•

Esim. ns. ”hidas rekrytointi” eli
perehdytys jo opiskeluaikana
yritysprojektien kautta

Osaamista

(E)DIH Palvelut
•
•
•
•
•
•
•
•

Teollisuus, palvelut,
julkinen sektori
(uusien digitaalisten ratkaisujen
käyttöönotto)

Modernisaatiokatselmukset
Living-Lab –toteutukset
Modernisaatiosuunnitelmat
Haaste- ja innovaatiokilpailut
Verkkokoulutukset / lyhytkoulutukset, infot
Matchmaking, kumppanien haku
Osaajien kartoittaminen
…

(E)DIH yhteistyöalusta

•

Esim. automatisoitu tuotanto vaatii
uutta osaamista tuotantohenkilöstöltä

•

Digitaalisten ratkaisujen hankinta ja käyttöönotto
vaatii osaamista koko organisaatiolta

Robocoast (E)DIH johtoryhmä (kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa)

https://robocoast.eu/

ESIMERKKI UUDESTA YHTEISTYÖSTÄ
Verkkoalusta, joka tarjoa eri teknologiateemoissa maksuttomia lyhytkoulutuksia
erityisesti valmistavan teollisuuden pk-yritysten tarpeisiin. Tavoitteena antaa tietoa ja
tukea uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon

https://robocoast.eu/services/#Skills-and-training

(kuvat Satakunnan legorobotiikkakisoista)
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