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I laltakunnallisenatavoitteenaon

I viime vuosien aikana ollut nos-

Y taa suomalaista työelämä Eu-

roopan parhaaki. Tuo samainen tavoi-

te on toiminut punaisena lankana myös

Kpedun Työelämäpalveluiden toimin-
nassa, kun yritysten osaamispäomaa

on kaivettu esille kehittlimishankkeiden

myötä. Pättymässä olevan EVE-hank-

keen proiektipäälikkö liris Niemonen
toteaa, että juuri henkilöstövoimava-

r:rt ovat ne, loilla menestytän, ja joilla

tuottavuutta ia työelåimän hyvinvointia

saadaan aikaan.

-Osaamispäomaa tulisi yhä enem-

män tuoda yrityksissä esille, ja näh-

dä sen merkitys. Yritys menestyy vain

osaamisella, sen jatkuvaan kehittämi-
seen tulisi olla enemmän valmiuksia

- sekä työnantaiilla että työntekiiöillä.
Vuosien varrella olemme myös huo-
manneet, että yrityksissä ei vielä tun-
neta osaamisen kehittämisen erilaisia

ioustavia mahdollisuuksia. Osaamis-

ta voi hankkia monin eri keinoin. Eri-

tyisesti työelämässä oppiminen ja ryön
ohessa opiskeleminen on yksi niistä,
Niemonen toteaa.

Tämän ymmärsi onnekseen myös

Ab Tallqvist Oy:n entinen henkilös-
töpäällikkö ja nykyinen toimitusioh-

taia Gina Tallqvist, ioka EVE-hank-

keen myötä työn ohessa kehitti omaa

osaamistaan henkilöstöasioihin liit-
tyen. Kpedun ja EVE-hankkeen iäries-
tämän HRq-valmennuken myötä hän

sai käytännönläheistä oppia henkilös-

tötehtäviin.

Tallqvist kertoo saaneensa valmen-

nuksen myötä omaan työhönsä mo-
nenlaisia työkaluja, ioiden avulla hän

on pystynyt luomaan uudenlaisia toi-
mintatapoia ia uusia prosessela työyh-
teisönsä kehittämiseksi.

-Yksi tärkeä näkökulma minulle oli

saada tieto kulkemaan uusien työnte-
kijöiden ja kokeneiden konkareiden
välillä. Uusilla työntekijöillä on tuoreita
ideoita, joilla pystytän täydentämän
sitä älyttömän vahvaa osaamista, jota

kauan talossa työskennelleiltä löytyy.

llman vanhaa on vaikea kehitgåä uutta,

Tallqvist toteaa.

Niemonenkin tietä, eftä mones-

sa yrityksessä on yhdessä tehdyn ke-

hittämistyön ansiosta heåtty huomaa-

maan, että pienilläkin asioilla voidaan

saada merkittäviä asioita aikaan. Hän

toteaa Kpedun toimineen ikään kuin

tukipalveluna, aktivoiiana ja innosta-
jana yrityksille vieden heidän kehitys-
prosessejaan eteenpä n.

-Olemme saaneet hienoia tulok-
sia aikaiseki. Haluankin näin hankkeen

pättyessä kiittä kaikkia mukana ollei-

ta yrityksiä yhteistyöstä. Haluan myös
muistuttaa, että Kpedun Työelämäpal-

velut auttaa yrityksiä aktiivisesti löy-
tämään itselleen sopivaan koulutus-
ta sekä omasta organisaatiostaan että
asiantuntijaverkostoistaan. Alueen yri-
tysten menestyminen on meidän kaik-

kien yhteinen asia, Niemonen toteaa.

Vaikka edellinen hanke påäffyy, ei

Niemonen kuitenkaan ehdi iädä laa-

kereilleen lepäärnään, sillä Kpedun
3 K-kehittämishanke on pyörähtänyt
seuraavaksi käyntiin. Niemonen ker-
too, että tavoitteena on tukea yrityk-
siä osaamisen tunnistamisessa ja tule-
vaisuuden osaamisen rakentamisessa

-Työelämän fiuutosta on tutkittu

ia muutosten suuntaa pyritty ennakoi-

maan. Selvä lienee, että me elämrhe

osaamisen, iatkuvan oppimisen yhteis-

kunnassa. Nyt seuraavaksi kerämme
kasaan kakitoista alueen kone- ja tuo-
tantotekniikan yritystä, ja ryhdymme
yhteistyössä kehittämän heidän osaa-

misen iohtamisen käytänteitä. Asiasta

kiinnostuneet yrityket voivat olla suo-

raan yhteydessä minuun, Niemonen
vinkkaa.

Ab Tallqvist Oy:n entinen henkilöstopööllikkö ja nykyinen toimitusjohtojo
Gno Tollqvist sai Kpedun avulla työhönsö monenlaisio työkolujo, joiden ovullo
hön on pystyng luomoan uudenloisio toimintotoPojo jo uusio prosessejo
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HALUATKO MUKAAN OSAAMISEN
SUUNNITELMALLISEEN
KEHIfiÄMISEEN?
Ota yhteyttä 3K-hankkeen proiektipäällikkö
liris Niemoseen, O44725 0801

ONKO YRITYKSELLASI
KOULUTUS. TAI
REKRYTOINTITARPEITA?
Ota yhteyaä Kpedu Työelämäpalveluiden
asiakkuusvastava KirsiJärveliän, 050 384 I 120

Voit myös tutustua palveluihimme osoitteessa

kpedu.fi /työelämäpalvel ut
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