
TALENT COASTLINE
INTERNATIONAL TALENTS BOOSTING GROWTH
IN OSTROBOTHNIAN REGIONS



TC KV-OSAAJA?

Erittäin osaava maahanmuuttaja tai suomalainen paluumuuttaja, jolla on kansainvälistä 
kokemusta, osaamista ja verkostoja, jotka tuovat lisäarvoa suomalaiselle teollisuudelle ja 
elinkeinoelämälle:

1. Kansainväliset opiskelijat ja tutkijat (ammatillinen ja korkeakoulutus)

2. Jo maassa olevat humanitaarisin syin maahan tulleet

3. Paluumuuttajat perheineen

4. Osaajahaku ulkomailta esim. vuokratyö



TALENT COASTLINE ALUEILLA
▪Talent Coastlinea koordinoi Pohjanmaan ELY-keskus laajennetulla Pohjanmaan alueella.

▪Talent Coastline on yksi TEM:n alaisista Pohjanmaan ELY:n kasvupalvelupiloteista

▪Pohjanmaan alueella neuvottelukuntana toimii POH ELY:n alainen Menestyvä monikulttuurinen työelämä-
verkosto, jossa on monipuolinen edustus alueella kansainvälistymisen edistämisen ja maahanmuuton 
kanssa toimivista tahoista

▪Keski-Pohjanmaan alueella neuvottelukuntana toimii KP-liiton Osaava työvoima-työryhmä, jossa on 
edustus kaupungeista ja kunnista 8, elinkeinoelämästä, yrittäjistä, koulutuksen edustajista, liitoista

▪Etelä-Pohjanmaan laajennetulle alueelle on myös nimetty oma neuvottelukuntana toimiva ryhmä 
SEAMKin kokoon kutsumana.

▪Pilotilla myös yhteinen ohjausryhmä sekä vaikutusvaltaiset Advisorit Mari K. Niemi, Vaasan yliopisto 
Innolab, Jarl Matti Anttila Jakamo & MBD, Paula Erkkilä Pohjanmaan kauppakamari kolmen maakunnan 
alueelta toimivat sanansaattajina kansainvälisen osaavan työvoiman mahdollisuuksista



TALENT COASTLINE EKOSYSTEEMIN AINEKSET
1. Talent Coastline verkostotyöskentely: opiskelijat, maahanmuuttajat, korkeakoulut, 2. aste, 
kunnat, liitot, elinkeinoyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, TB, ministeriöt, 3. sektori

2. Talent Coastline mielipidevaikuttaminen ja markkinointi 

3. Talent Coastline asettautumispalvelut

4. Kielitaitoon liittyvät kysymykset

5. Työnvälityspalvelut ml. Eures

6. Kansainvälistymispalvelut ml. Viexpo

7. Yrityspalvelut ml. Business Finland, ELY Team Finland

8. Kv-hr palvelut

9. Koulutuspalvelut talenteille ja työnantajille

10. Talent Coastline seurantamittarit



IS FINLAND AN OPTION FOR EMPLOYMENT?

66% of the respondents say that Finland is an 
option, with the following reasons: 

• Great services for the citizens

• Health care

• High wages

• Career opportunities

• Competitiveness

•Environment

•Relationships

Is Finland an option for employment 
after your studies?

Yes No



IS FINLAND AN OPTION?
Is Finland an option for employment 

after your studies?

Yes No

Most of the respondents who replied that Finland is not

an option state that the main reason is the language

requirements, which are used by the local companies as 

”an excuse not to employ”

• Language as a barrier

• Attitude towards foreigners

Talent Coastline aims to tackle this issue: our goal is 

to improve the internationalisation of the local

companies and enable international talents to find

jobs that match their skill set.



THE OBSTACLES
Language and attitude towards foreigners

were referred to as the biggest obstacles in 

being employed in Finland. 

Thanks to this survey, we know what are the

most important issues that the international

students are facing in their job search. 

We will work together to allow the

internationalisation of the local companies, 

for the benefit of both the international

talents and the Ostrobothnia region. 



KESKUSTELUALUSTA

#talentcoastline Linkedinissä

https://www.linkedin.com/groups/13668172/

110 jäsentä: kansainvälisiä opiskelijoita, elinkeinoelämän, korkeakoulujen, kuntien edustajia

Vinkkejä, apua, keskustelua osaajapulasta ja kv-rekrytoinneista in English

https://www.linkedin.com/groups/13668172/


KIITOS! 
#TALENTCOASTLINE #TALENTBOOST
Ota yhteyttä:

Pohjanmaan ELY-keskus, Työelämä ja osaaminen-yksikkö

Francesca Cucinotta

Osaamis- ja kansainvälistymispäällikkö/Talent Coastline -päällikkö

+358-29-502 8646

Francesca.cucinotta@ely-keskus.fi

@Franufranu

Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/13668172/

mailto:Francesca.cucinotta@ely-keskus.fi
https://www.linkedin.com/groups/13668172/

