
 

Pistra Oy, uudet, teollisuuden ja palvelualan 
resurssoin4palvelut -kehityshanke 

Hankesuunnitelman esi-ely 

Yana Kulyaeva, projek7päällikkö 

Pistra Oy 

Pistra Oy vuokraa työvoimaa vakiintuneelle asiakaskunnalleen, jotka toimivat mm. rakennus-, teollisuus- ja 
siivousaloilla. Työvoima on usein ulkomaalaista, esimerkiksi ukrainalaisia työntekijöitä. Pistra Oy:n hyvät 
kontak7t mahdollistavat ulkomaalaisen työvoiman tuomisen Suomeen. 

Hankkeen tausta 

Suunnitelman mukainen toteutusaika: 

Alkaa 31.5.2021 ja pää-yy 31.8.2022 

Erityistavoite: 

12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityises7 digitalisaa7on ja vihreän talouden 
näkökulmasta 

Projek4n julkinen rahoitus, euroa 

Myönne-y EU – ja val7on rahoitus 82 520  

Tiivistelmä toteutuksesta 

Hankkeessa kehite-ään uusia palveluita teollisuudelle ja kaupanalalle lii-yen 
henkilöresurssien hallintaan ja saatavuuteen. Hankkeen toisena tavoi-eena on kehi-ää ja 
digitalisoida yrityksen prosessien ohjaus ja toteutus. 

Hankkeen sisältö ja tavoi-eet 

✓ Jo-a työvoiman vuokraaminen saataisiin sujuvammaksi niin asiakkaiden kuin työntekijöiden 
näkökulmasta, Pistra Oy on tunnistanut tarpeen kehi-ää järjestelmän, jonka kau-a toiminta olisi 
organisoidumpaa. Samalla tavoi-eena olisi se, e-ä uusilla asiakkailla olisi matalampi kynnys o-aa 
yhtey-ä Pistraan ja tarjota työtehtäviä. Tärkeää olisi myös, e-ä järjestelmän avulla lähtö7etojen 
kokoaminen saataisiin aina oikeassa muodossa työlupien hakemusprosessiin. Näin 
viranomaiskäsi-ely sujuisi mahdollisimman jouhevas7.  

✓ Järjestelmän kehi-äminen on tarkoitus tehdä vaihei-ain, aloi-aen MVP-versiosta (Minimum Viable 
Product), johon priorisoidaan tärkeimmät toiminnallisuudet sekä mahdollises7 esille nousevat 
”corner caset” tultaisiin toteu-amaan vasta MVP-version jälkeen 

Kohderyhmät 



Asiakkaat/Työn4laajat 

- yritykset 

- yksityishenkilöt 

Työntekijät 

- Suomessa olevat, Pistran työntekijät 

- poten7aaliset/uudet työntekijät 

- ulkomaalaiset yhteistyökumppanit 

Hankkeen vaikutukset kahden vuoden kulu-ua 

✓ Lisävään liikevaihtoa   700 000€ +29% nykyisestä 

✓ Lisäävään yrityksen työpaikkoja   14 kpl, joista naistyöpaikkoja 5 kpl 

✓ Lisäävän t&k*** työpaikkoja  1 kpl, joista naistyöpaikkoja 1 kpl 

✓ Synny-ävän paten-eja tai vastaavia 1 kpl 

✓ Synny-ävän muita ainee-omia oikeuksia 10 kpl 

*** t&k- työpaikka – luetaan hankkeen toteutumisen johdosta syntyvä uusi työ7laisuus, johon palkataan 
uusi työntekijä pysyvään kokoaikaiseen tehtävään. Tehtävän tulee lii-yä tutkimus- ja kehi-ämistoimintaan.  

Tarve TavoiAeet Toimenpiteet Tulokset 

-helpo-aa asiakkaita 
tarjoamaan työtehtäviä 

- enemmän asiakkaita  
- vähemmän selvyyksiä  

- uuden järjestelmän 
kehi-äminen 

- enemmän 7lauksia 
- nopeampaa reagoin7 
- vähemmän virheitä 
7lausta 
vastaanote-aessa 

- helpo-aa työlupien 
hakemusprosessia  

- nopeu-aa 
hakemusprosessin 
hoitoa  
- paperiasiat kerralla 
kuntoon 
- vähemmän virheitä  

- uuden järjestelmän 
kehi-äminen 

- kaikki 7edot samassa 
paikassa oikeassa 
muodossa 

- au-aa työntekijöitä 
o-amaan vastaan 
työtehtävät 

- selkeä työkuvio 
- vähemmän ohjausta 

- uuden järjestelmän 
kehi-äminen 

- nopeampaa toimintaa  
- vähemmän virheitä 
- helpo-aa henkilöstön 
perehdy-ämistä ja 
ohjaamista  


