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Seurantaraportin tila: Keskeneräinen

Hankkeen palvelu- ja pilotointitoimepiteiden päättämistä aikaistettiin jonkin verran johtuen COVID-19 pandemiasta;
Em päätettiin 01-0612020 seurantajaksolla. Koko hanke tullaan päättämään suunnitelman mukaisesti 1212020
mennessä ja toteuttam aan 07-12 2020 viimeinen seurantajaksoraportointija koko hankkeen loppuraportointi'

milloin se
3) Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti? Jos ei ole, niin
saadaan toteutumaan?
Hankkeen ulkopuolinen rahoitus on toteutunut suunnitelman mukaisesti'

4) Onko hankkeen toimintaa arvioitu esim. itsearvioinnin tai osallistuiapalautteen avulla? Jos on, millaisia

tuloksia arvioinnista on saatu?
Toiminta on arvioitu jatiedot koottu 01-0612020 seurantaraporttiin. Arviointitulokset on koottu myös EVE-hankkeen
sivuille, EVE2015-2020 mm. kohta "vaikuttavuus, jatkuvuus ja juurruttaminen"'
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Jouluaikaa odotellessa tervehdys EVE-hankkeestal
Edelläkävijyyttä ja Eväitä työurien pidentämiseen -hanke (EVE) päättyy 12/2020. Kanssanne tehty

yhteistyörupeama on ollut antoisa.
Kiitämme teitä kaikkia mukana olleita monlmuotoisesta kehittämis- ja koulutusyhteistyöstäl
Olemme koonneet loppuraporttimme teemoitetuksi EVE 2015-2020 -kokonaisuudeksi hankkeen
kotisivuille kpedu.filEve.
Käykäähän tutustumassa ja innostumassa edelleen henkilöstölähtöiseen uudistumiseen, vaikkapa

asiakastarinoihimme tutustumalla,
Hankkeen aikana hankittu osaamisemme, verkostomme ja muutkin KPEDU:n palvelut ja asiantuntijat

ovat edelleen käytettävissänne

-

olkaa siis jatkossakin yhteydessä kpedu.filtyöelämäpalvelut,

Hankeyhteistyötä voimme myös jatkaa. 3K-hanke tarjoaa tukea osaamiseen ja osaamiseen johtamiseen,
erityisesti kone- ja tuotantotekniikan yrityksille-tutustu siiskpeduiålK ja lähde mukaanl
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KPEDU TUKEE UiTIi TYöTII
tavoitteena on
viime vuosien aikana ollut nostaa suomdaista työelämä Eu_
roopan parhaaki. Tuo samainen favoi_
te on toiminut punaisena lankana myös
Kpedun Työelämäpalveluiden toiminnassa, kun

\I

yritysten osaamispäomaa

on kaivettu esille kehittämishankkeiden
myötä. Piiättymijssä olevan EVE-hank_
keen proiektipiäfikkö

liris Niemonen

toteaa, että juuri henkilöstövoimava_
rat ovat ne, joilla menestytän, joilla
ia
tuotravuutta ia työelämän hyvinvointia
saadaan aikaan.

-Osaamispäomaa tulisi yhä enemmän tuoda yrityksissä esilte, ja näh_
dä sen merkitys. Yritys menestyy vain
osaamisella, sen iatkuvaan kehittämi_

seen tulisi olla enemmän valmiuksia
- sekä työnantaiilla eträ ryöntekiiöillä.
Vuosien varrella olemme myös huomanneet, että yritykissä ei vielä tun_
neta osaamisen kehittämisen erilaisia
ioustavia mahdollisuuksia. Osaamista voi hankkia monin eri keinoin. Erityisesti työelämässä oppiminen
ia työn
ohessa opiskeleminen on yksi niistä,

Niemonen toteaa
Tämän ymmärsi onnekseen myös

Ab Tallqvist Oy:n entinen henkilöstöpäällikkö ja nykyinen toimitusioh_

I

I

taia Gina Tallqvist, joka EVE-hankkeen myötä työn ohessa kehitti omaa
osaamistaan henkilöstöasioihin liit_

sia aikaiseksi. Haluankin näin hankkeen

tyen. Kpedun ja EVE-hankkeen jäjes_
tämän HRq-valmennuksen myötä hän

ta yrityksiä yhteisryöstä. Haluan myös
muistuftaa, eftä Kpedun Työelämäpal_

sai käytännönläheistä oppia henkilös-

velut auttaa yrityksiä aktiivisesti löy_

rötehtäviin.
Tallqvist kertoo saaneensa valmen-

nuksen myötä omaari työhönsä monenlaisia ryokaluia, joiden avulla hän
on pystynyr luomaan uudenlaisia toi_
mintatapoia ja uusia prosesseja työyh_
teisönsä kehift ämiseki.

fiirkeä näkökulma minulle oli
saada tieto kulkemaan uusien työnte-

-Yki

kijöiden ja kokeneiden konkareiden
välillä. Uusilla ryöntekiiöillä on tuoreita
ideoita, ioilla pysq/tään täydentämän

sitä älyttömän vahvaa osaamista, lota
kauan talossa työskennelleiltä löytyy.
llman varihaa on vaikea kehittä uutta,
Tallqvist toteaa.

Niemonenkin tiedä, että mones_
sa yrityksessä on yhdessä tehdyn kehittämistyön ansiosta herätty huomaamaan, effä pienilläkin asioilla voidaan
saada merkittäviä asioita aikaan. Hän

toteaa Kpedun toimineen ikän kuin
tukipalveluna, aktivoiiana ia innosta_
iana yrityksille vieden heidän kehitysprosessejaan eteenpäin.

-Olemme saaneet hienoia tulokpättyessä kiittä kaikkia mukana ollei_

tämään itselleen sopivaan koulutus_
ta sekä omasta organisaatiostaan eftä
asiantuntiiaverkostoistaan. Alueen yri_
tysten menestyminen on meidän kaik_
kien yhteinen asia, Niemonen toteaa.
Vaikka edellinen hanke päättyy, ei

Ab Tallqvist Oy:n e nti ne n

he nN I östöpööil ikkö ja nykyinen toimitusjohtoja
Gino Tallqvist soi l(pedun ovullo työhönsö monenloisia työko I uja, joi
den ovu I t o
hön on pystynyt luomaon uudenloisio toimintotopoja jo uusio prosessejo
ty öy hte i sö n s ä kehift ömiseksi.

Niemonen kuitenkaan ehdi jäädä laa-

kereilleen lepäämään, sillä Kpedun
K-kehinämishanke on pyörähtänyt
seuraavaksi käyntiin. Niemonen ker_
3

too, että tavoitteena on tukea yrityk_
siä osaamisen tunnistamisessa.ia tule_
vaisuuden osaamisen rakentamisessa,

-Työelämän rnuutosta on tutkittu
ja muutdsten suuntaa pyritty ennakoi-

maan. Selvä lienee, että me elämme
osaamisen, jatkuvan oppimisen yhteis_
kunnassa. Nyt seuraavaksi

kerämme

kasaan kaksitoista alueen kone- ja

tantotekniikan

tuo-

ritystä, ja ryhdymme
yhteistyössä kehittåirnän heidän osaamisen iohtamisen käytänteitä. Asiasta
kiinnostuneet yritykset voivat olla suoraan yhteydessä minuun, Niemonen.
vinkkaa.
y

HALUATKO MUKAAN OS.AAMISEN
SUUNNITELMALLISEEN
KEHITTÄMISEEN?
Ota yhteyttä 3K-hankkeen projektipällikkö
liris Niemoseen, 044 725 OBOI

ONKO YRITYKSETLÄSI
KOULUTUS. TAI
REKRYTOINTITARPEITA?
Ota yhteynä Kpedu Työelämäpalveluiden
asiakkuuwastaava Kirsi Järvelän, 050 394 I l20
Voit myös tutustua palveluihimme osoitteessa

kpedu.fi/työelämäpalvel ut

KESKI-POHJANMAAN
AMMATTIOPISTO

www.kpedu.fi
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Versiohistoria
0.1.

t7.1.1.2020

1. versio OJT-ohjelmiston

0.2

30.tt.2020

Päivitykset katselmoinnin pohjalta

0.2.t

30.11.2020

Katselmointi ja lisäkommentit KPEDU/Fouga lT

0.3

7.12.2020

Työversio 30.11 katselmoinnin perusteella

0.4

7.12.2020

Päivitykset 30.11.katselmoinnin perusteella

0.5

t0,12.2020

Katselmointi ennen työn luovutusta

0.5.1

10.12.2020

Kommentoinnit Fouga lT Oy:n sisältä vaatimusmääritteltTyn liittyen

0.5.2

to.L2.2020

Katselmointi ja tekniikan kommentit sisällytetty määrittelyyn

0.9

L0,L2.2020

Versio 0.9 katselmointiin KPEDU ja Fouga lT Oy Teams-palaveriin

1.0

to.12,2020

Loppukatselmointi ja jäädytys .pdf formaattiin ver,1,0

määrittelystä

Toimintamme on hallittua ja dokumentoitua. Yrityksemme toiminta on
lSO9001 ja 15014001 standardien mukaista, josta on osoituksena
mei I le m yön n etyt se rtif i kaatit.

Fouga lT Oy

Turkistarhaajantie 16
67800 KOKKOLA
010 279 0830

ffiffi
Y-tunnus: 232486-3

www.fouga.fi
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Sisällys

1.

Johdanto..

4

1.1. Tarkoitus ja kattavuus
1.2. Tuote ja ympäristö
1,3. Määritelmät, termit ja lyhenteet .,...
1.4. Standardit..
1.5. Yleiskatsaus dokumenttiin.,..,........

2.

4

Y|eiskuvaus..................

2.1. Ympäristö..
2.2. Toiminta..,,.
2.3. Käyttäjät
2.4. Yleisetrajoitteet
2,5. Oletukset ja riippuvuudet,,,...,.,..,

3.

Tiedot ja tietokanta,,,.,.,.,.,....,.

3.1. Tietosisältö
3.2. Käyttöintensiteetti
3,3. Kapasiteettivaatimukset..,...
3.4. Tiedostot ja asetustiedostot

4. Hankintaprosessin määrittely..,,,.
4.1. Kuvaus hankintaprosessien vaiheista
4.2. Kilpailutus,.
4.3. Tilausprosessi..,..,,,,....,.,..
4.4. Hyväksyntä

5. Ohjelmiston palveluntuottajat..,..,..,....,
5.1. AlfameSystemsOy.....,...,.,,,.
5.2. CodemateOy.,...,.....,..
5,3. DicodeOy.......,.,..

5.7.

Yhteenveto palveluntarjoajista

Toimintamme on hallittua ja dokumentoitua, Yrityksemme toiminta on
1309001 ja 15014001 standardien mukaista, josta on osoituksena
mei lle myön netyt seftifi kaatit.

Fouga lT Oy

Turkistarhaajantie 1 6
67800 KOKKOLA
010 279 08s0

ffiffi
Y-tunnus: 232486-3

www.fouga.fi
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6. Määrittelynyhteenveto
6.1. Ohjelmiston vaatimukset....,......,..

Toimintamme on hallittua ja dokumentoitua. Yrityksemme toiminta on
ISO9001 ja 13014001 standardien mukaista, josta on osoituksena
m eille myön netyt sertifi kaat it.

Fouga lT Oy
Turkistarhaajantie 16
67B00 KOKKOLA
010 279 0830
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Vesa Haapaniemi liittyi keskusteluun kokous.
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Juhani Olkkola (Vieras) poisiui keskustelusta.
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Vesa Haapaniemi poistui keskustelusta.
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