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Työhön liittyvien covi d' 19 ohjeiden aktiivinen seuraaminen
Kpedu:n henkilökunnan, Työelämäpalveluiden ja EVE-
hankkeen Teams -kanavien kautta
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Opetus- ja kulttu uri mi nisteriö
20.1,1,.2020 päätöksel lää n myönsi
Kpedu :lle liiketoiminnan
erikoisa m mattitutkin no n
jä rjestä m isoikeud en,
henkilöstöhallinnon osaamisalalle
EVE-hankkeen HRq -valmennus
toimi asian innostajana ja
edelläkävijä nä.

"Koulutusyhtymö on L8.L2.20L9 hakenut opetus- jo
kulttu u ri m i n iste ri öltö I i iketoi m i n n a n e rikoisa m mottituki n n on
jiirjestd misoikeutto. Opetus- ja kulttu uriministeriö on
pii dtökse llii ö n 20. 1 1. 2020 n ro V N /2 166/2020-0 KM-3
myöntö nyt I i i ketoi m i n n o n e ri koiso m ma ttitutki n n on
jö rjestö m isoi ke ud e n."
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Ote pöytäkirjasta2/2020, Kpedu:n Laaja johtoryhmä 5 14

27.1-1.2020. LJORY S 14: Ministeriön päätös / järjestämisluvan
muutos I.I.2027 alkaen 43100.0I.00.01/ 2020
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liris Niemonen, projektipäällikkö, 3K-hanke

lrma lkäheimo, johtamisen pt. tuntiopettaja

Virpi Virtanen, maatalousalan pt. tuntiopettaja

Marianne Leimio-Seppä, projektityöntekijä

Ki rsi Jä rvelä, asiakku usvastaava / Työelämä palvel ut

Ritva Padinki, hoitotyön opettaja

Ha n kkeen
päättyessä
3r.1,2.2020
EVE-hanl<l<eessa

työsken nelleistä
l<uusi henl<ilöä
jatl<aa Kpedu:n
pa lve lu l<sessa.

EVE:n tulol<set,
työl<alut ja
ha n l<ittu

osaaminen
leviävät sel<ä
juurtuvat alueelle
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EVE-hankkeen
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tiimi liris Niemonen ja
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Kuvakooste väliraporttiin 01 -06/2020

EVE-hanke

4.8m
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Sitran megatrendit webinaarista 9.1 2020 viestittiin
verkostoille, kutsuttiin etakatsomoon
Tuottavuusklinrkalle ja seurattiin tilaisuus etänä.

WI8I vlnkkld mogat'*dlon kägtöön
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Uudet kahvrtaukokäytännöt

Tammikuusta alkaen Kpedu:n henkilökunta aktivoitiin
viettämään aamukahvitauko yhdessä
henkilöstöruokala Paratiisissa. Tämä tarkoitti tietenkin
vahvaa verkostoitumista! Niin uudet kuin vanhat
työntekiiät tulivat tutuimmiksi ja useampi yhteistyö
syntyi rehtorin, Sirkku Purontauksen, tempauksen
myötä. Tavoitteena osaamisen,
hiljaisen tiedon jakamisen sekä EvE-hankkeen
lunnetiuuden ja tulosten levittämisen edistäminen
kohtaamisissa.
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Sitran megatrendit webinaari I 1 2020

-io

julkaistujen tueksi uudet
Megetrendit-kortit jotka
julkaistiin samana
päivänå
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20.8.2020

frrmr kävi myös oppilaiden 1är1estämällä 3 ruokalajin lounaalla.
Kohtaamisia, verkostoitumrsta sekä työhyvinvoinnin edistämistä

(2kpedu EU:lta
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Sitran Tulevarsuuspåivään osallrsruminen etänä Ja kutsut ilRq,
vainrennettaville iaatujaoksen Jäsenille seka ve|kostokumppanerlie
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LFAN-seminaari Koedu ila 4 2 2020

Aulassa oli esillä tarjontaamme jossa
tulevaa Ollapa Pomo 2025! Seminaaria
mainostettiin. Tauolla mainos näkyi
auditorion valkokankaalla.

Priima Botnia -
Pohjanmaan laatujaos
omalla,
uudella roll up:lla esillä.
Takana
hymyilevät jaoksemme
puheenjohtaja Miia
Laakso/SK Protect sekä
jäsenemme Satu
Lehtimåki/Accon Suomi.
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HRq-valmennuKsra seuraritäJaksolia tåhi.Ja etayhteyksilla Rirtia Viitata Harri
Gustafsberq Pekka Jårvinen. Sarr tnnanen Riina Heistr"öm, irma
Ikäheimo seKa uniunerta esim Drq ibu usteil
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EVF n påätöstapahtuma Ollapa Pomo 20251 serninaarin suunnittelupalavererta pidett|n tarnnl-rnaalrsk!u'r
arkana Kpedu lla Ja Kokkolan kaupungrntalolla Ydifv estierr suunnittelussa pilotoitiin Änswercarden
sanåprlvisovelluksen käyttoa
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O apå ltromo 2025 serJrnaarLn vrestLntasu!fn telnraa la Kaynt kon n dec nla osa |st!l en konrnva hroon
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20.8.2020

EVE n paatostapahtuman. Ollapa Pomo 2025!-seminaarin suunnrttelupalavereita kevaän aikana
Kokkolan kaupungrntatolla ja seminaaritlloihin tutustumtnen Tilaisuus hyväksytttin yhdeksi
Kokkola 400v luhlavuoden tapahtumaksi (logo)

å0fihy4 il#
2020

EVE Ollapa Pomo 2025!
ja Kokkola 400v yhteis-
työn suunnittelua
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XARLESY

400 .*g: ffi

I
Eq@Fn uddl(2kpedu EU:tta

2O14-2O2O

Ollapa Pomo 2025 -osa listujille varattiln EVE-hankkeen tarralla
merKatul vedet, ba0get seka Brovalley -hankkeen (ESR) vihKoJå
seka yhterstyotahoien matenaa ia esim Lean-hankkeen

ilsf
t03p(FSR) krerratysbadget vrestjnnän tueksi .* g -_j= Er
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20.8.2020

EVE -työ-.1a palveiympäristö keväi 2020 väistötitorssa
edelieen COVID'19 EVE-Iirmisiirryi etätyohorr i3 3 2020

!tE
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EVE-tiimrn etätyöarkea 13 3 alkaen
EvE-tiimi oli påivittänyt aktiivisesti digitaalista työviestintåosaamistaan ja -välineitä (kuva), joten
esimerkiksi Teamsin kåyttöönotto sujui ongelmitta etätyöhön siiryttåessä. Asiantuntija-apua ja
lisåosaamista on saatu mm. Kpedu:n Video for Education -hankkeen valmennuksista (ESR,
kuva). Ensimmäinen viikkopalaveri pidettiin
sisäisen ja ulkoisen viestinnän tueksi.

Teamsilla 16.3. Uusia
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Etätyöskentelyä Tems'in kautta

Vas. Ylänurkasta ;

liris Niemonen, Minna
Liedes
Anna Alajoki ja lma
lkäheimo
Teamsin käyttö
sujuvoitui etätyö. lnf raa
päivitett in luovasli
kotitoimistoissa ergonomia
huomioiden, mistå
esimerkkinä kotitoimistoon
pikana
asenneftu seisomatyöpiste
(kuva).

,.,dr;\H,o".oro STlcpedu EU:lta
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Koronan aikana Henry ry:n lisaksi useat muut EVE-hankkeen yhteistyötahot tarjosivat
maksuttomia tietoiskuJajavalmennuksia,joistaedelleenviestittiinHR-verkostoille.
Kuvakaappaukset Hälsan / Firstbeatin sekä Sympan HR-webtnaareista.
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20.8.2020

Korona vei EVE:n valmennukset ja yhteydenpidon nettiin

Koronan seurauksena EVE:n
kehittämiskumppaneilla tuli tarue
YT-neuvotteluihin. HRq-
valmentaia Sari lnnasen kanssa
toteutettiin nopealla aikataululla
3 1.3. YT-valmennuspilo$i
web€stina kehittämiskumppani
Metalli Järuelälle. Kuvassa
yrityksen iohto seuma
asiantuntiian esitystä. Kpedu:n
viestintä teki samastaaineislosta
tallenteen ja julkaisi maksuttoman

tiedotettiin HRq -valmennettavia ..o,,.ta"
sekä muita hankkeen ,.r , ) o\ a -
ynrerslyöIahoF, KuvaoiKeala r,.--' 

-- 

I<7i<pedu 
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Korona siirsi Henry ry:n alueverkostojen
tapahtumat nettiin. Avoimista webinaareista
tiedotettirn H Rq -valmennettavia uutiskirjeesså

24.3, WEBINMRI: Esimisten jakeminen- miksip on nlin ErlGåä?

25.3.

31.3. WEBINMRI: Kun esimienä kiustaan

1.4. WEBINMRIi Nordic HRSuryey2Ol9- didtaaliffn murckseen

7.4. Li*ä llaketå töpaikolllel +WEBINMRI

8.4. Swyys, jossa todelli*t huutoktbpåhtwat-Johbmi*n ja kutftuudn
kehiff minen rysteemisesti +WEBINMRI

15.4. Johbhinen komplekis$a maailmös +WEStNMRt: luuk .pF6

16.4. Opi palautumåan, jota jakststresstal +WEBtNMRI

21.4. Tiimisoppa - Ie tusinatiimistä huipputiimiki +WEBtNMRt

22.4. Opi haastamaanl +WEBINMRI: kuEkäapF6
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Koronan aikana Henry ry.n lisäksi useat muut EVE-hankkeen yhteistyotahot tarjoslvat
maksuttomia tietoiskuja Ja valmennuksia Joista edelieen viestittiln HR-verkostoille
KuvakaappauksetAccountefln / Perttu PolÖnen sekä kehtttämiskumppanl Canoraman
weblnaarelsta I^.q4._' r?,

Aatkpedu EU:lta
2O14-2O2O t

llmoittaudu webinaariin:
Tietoturvauhkien ennakointi ja havainnointi

EVE-hankkeen HRq -valmennettavrlla oli käytÖssa vuoden 201 I ajan Kauppakamarrn kirlasto

sekä Koulutusonlrne -paivelu Koronan takia Kauppakamarr tarjosi 1 4 KoulutusOnlinen
maksutta HRq -valmennettavlen kayttoon 31 7 saaK@lsihg*

Palvelun koulutuksissa on
useita aihealueita:
1.Työelämätaidot ja
digitaidot
2.Työlainsäädäntö
3.Talous
4.Johtaminen
5.Viestintä, myynti
6.Juridiikka ,
Palvelu löytyy osoitteeståLiö"
www.koulutusonline.fl .
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TEKIIÄT vuosi kuståntåjä
HRq -valmenneilavllle kartoitettiin ammattikirlalllsuutta

la -lehtia seka mutta tyÖkaluja tukemaan osaamtsen

lohtamista valmennuksen paatyttya ä ?020

ffi
Kesti Mårko 2O1O Tålentum StöteEihe
Mitala Riitb 2014 Henkilöstö

@
lsålolarvi $ri
ul.ich Dävid 2OO? Talentud Henkilöstöffi,l*,''" "...'Kaijala Mårkku 2o2o Kavpp.ka^a.i Henkilö'tö
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EVE-toimintaan/H R-kartoitukseen osallistu neille jaettavaksi Ja

arvottavaksi hankrmme Eriksonin henktlo-
|ä 2020

vän,-, Dtsc-
profiilit auttavat
tunnistamaan omia ja
toistemme
(työ)käyttäytymisen ja
vuorovaikutuksen tapoja.
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EVF n osaamlskarlortus-p lotointr la levrttåminen latK!i case K tlnKannLls sekä leviiys Kpeoir r,

sole -io [r a aiie r]saosaari.rsta ta EVE-(okemLrsten levrttam sta seka verkostortumlfen C&Q n
va rreirr!Ksessa Hgrssa C&Q n e{rs mmatnen kaytala etavalntennus on EVE nankKeen Loea

tLltkpedu åi'i:i'i E
LV.tLA Eu@€nudoni
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EVE n osaam skanortus-pr otornti a lev ttarrrnen latkur prlotorntr Tåsma-koulutusprolektrna case
Besti-lall iyon aäressa EVE:n Kirsr Jarvela. JUKKa LoytynoJa EVE.rr TasmaKoulutusten
ensLmrnaisessa eta-prlott xouluiuksessa Anni K seka Jonas f' (Kuvar al a)
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20.8.2020

F,Vt n osaamrsKartortds-prlorointi la lsv[iarninen atKu] raikosrrurnrite !rsse K rsi J ta iienry F case
Kora lituottee ia Covrc I g iaKLa kartoriLrs Keskeytenrn yfltyKsessa toteUtetriitl t iailieesta
ruo rmatta Lean-nankKeerr KrcK stan seKa ityKytiian arviointl
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EVE n pilotoinnin tuloksena
i<ehitetty
tyohyvrnvointikorttikou lutus -pilotti
siirtyi syksylle 2020
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EVE-TOO HRX{apahtumasta 26 11 2019 vinkkejä ja välineitä
hyödynnetäån työssä olevien uraohlaukseen, työpolkuohjaukseen

MrrÄ TyössÄ otEVtEN TyöpoLKUoHJAUs oN?

.Työntekijän motivaatio, osaaminen ja

tavoifteet kohtautetaan yrityksen tavoitteiden kanssa
.Yksilöllistä ja ennakoivaa työelämäpolun suunnittelua
.Työuran pidentäminen, poissaoloihin vaikuttaminen ja motivaation
vahvistaminen
.Systemaattinen osaamisen kehittåminen
. Hyvinvoinnin vahvistaminen
.Tvöyhteisövalmiuksien ja tiimityövalmiuksien kehittäminen
.Ammatillisen liikkuvuuden tukeminen

KENELLE?

Henkilöille, joiden muutosvalmiutta, tygelänåtältoja
ja itseohjautuvuutta olisi hyvävåhviltaa.

Satkpedu
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Yritysten HR-tarvekartoitus sain näkyvyyttä Kpedun Facebookin
kautta

- 
tud'.sjmnderm.tloenro

gtr-.,.-!...,,, c
b&n M-h.då kmtu tdBlöSn F -jdDmh u.a ts
b.tshe . Kysm va$.dftn vb ndn { mho6b ts v.n{J&
bb6sen 5 T@. tdMn k.E, v.suerb 61i.5.

.rpl:I/or rr/35tirs6... MF. '3..

o I
Eurcpån uddi

ö ryru O xmftdr ä t*

EU:tta
2Ot4-2O2O<atl<pedu

li,'i-iut1a tut.r:'

HENKII.IiSTIjJ||HIATIISEI{ JÄ
-KÄnliffitlil T["[ JÄ nnPEfl

20.8.2020

Yritysten H R-tarvekartoitushaastattelut tehti in päåsääntöisesti
Teamsin kautta

Kewatec HR- kartoituspalaveriin
osallistuivat Jouko Pesola, Krista
Jukarainen, liris Niemonen ja Minna
Liedes. Oli ilo kuulla, että Kewatecilla on
otettu henkilöstöasiat vahvasti mukaan
kehityssuunnitelmaan.
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Yritysten H R-tarvekartoitushaastattelut tehtiin
pääsåäntöisesti Teamsin kautta

Keskusteluhetki Janet Ojalan kanssa
Käytiin läpi Kalustetukun
henkilöstötyön ja -johtamisen tilaa ja
tarpeita.
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20.8.2020

Yritysten HR-tarvekartoituskysely sai
näkyvyyttä Kosekin uutiskirjeessä
h uhtiku ussa
Kysely jaettiin Kosekin yrityksille

KPedun EvE-hanke kartoittaa
henkilöstötyön ja -johtamisen tilaa ja
tarpeita!
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KOSEKin uutiskirje - huhtikuu 2020

T*bmm kuuturtan yrityksille hydyllbs€ absb. Mnnasbmre ja HEU:lta
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KOSEK
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Yhterstyötä Vaasan yliopiston VIRTU-virtuaaliryhmän, viiden
maisteriopiskelijan kanssa Riitta Viitalan ohjaama EVE.lle osaamisen
johtamisen arviomalli tuotoksena.

Yritysten ja organisaatioiden Osaamisen
johtamisen tilaa ja käytäntöjen tarkastelua
varten työstivät Vaasan yliopiston
johtamiskoulutuksen virtuaaliryhmä
EVE:lle työkalun.
Opiskeltat testasivat työkalua omissa
yrityksissäån. EVErssä tarkoituksena oli sen
pilotointj Ollapa Pomo -seminaarissa.
Seminaann peruunnuttua kysely lähettiln

" r co9 '"'

ARVIO OSAAMISEN
JOHTAMISTA JA
KÄYTÄNTöJÄ, i6 kohtaa ja
pisteistå kokonaisaruio

Työkalua hyödynnetään jatkossa
mm 3K- hankkeessa
ja KPEDU:n työelämäpalvelujssa.
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EVE-hankkeessa tuotettu
Osaamisen johtamisen tilan
ja käytäntöjen -kartoitus
otettiin käyttöön kevåällä
2020 mm. Vaasan Yliopiston
HR MBA-
koulutusaineistoksi sekä
ProAgria Keski-Pohjanmaan
johtoryhmässä
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EVE-hankkeen väli- ja loppuraportoinnin suunnittelua kaksi kertaa
viikossa Teams{iimipalavererssa
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Väli- 1a iopprr i"acorttii n mater"raaiien su un n ittelLra ;a työstäminen
etäVhigVKStgn !.äutta EvE{ydntekijöidenkuvakollaasintyöstämineneEVE-loppuraporttiin.
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!t:{ Kpedu:n 2019 vuosikertomuksessa esillä

EVE-hankkeen tuloksena
kehittämiskumppanille rakennettu esimiehen
eat-koulutuksesta
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EVF- ia On;ui'r-nankkeroen seKa ),,rivs(rimpp?nerden ;a HR
,/erKcstoyhleisi)/ön I!loKsena neirKLloslÖnal irrlon osaaiia cn åiotttanui
kehittai-nrskiimppaneicen ralveiuKsessa esirn Pept la Canoiarnassa sek a
Ffeeport Kobaltilla

tlEt '"-. ".

Sanna K aloitti Pept
Oy:llä ja Canorama
Oy:n palveluksessa
kaksi EVE- ja Ohjuri-
hankkeissa mukana
ollutta henkilöä.
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Esimerkkejä hankeyhteistyöstä Kpedu n, Centria amk n sekä Chydeniuksen ja
Henry ry.n kanssa: paattyneitä KeStO IEAKR), Ohjuri (ESR) Työ2
(Työsuojelurahasto )latkuvia LYHTY (ESR) Biolaakso (EAKR) LEAN (ESR) 1a
uusia VOIMAX (ESR)

Abdt blov.llcy
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Esimerkkelä hankeyhteistyöstä Kpedu:n. Centrian sekä Chydeniuksen kanssa
päättyneitä Keski-Pohlanmaan yrittäjyyspolku (ESR), VIE Video for Education
(ESR) sekä jatkuvia OnniRobo KpeduRekry (ESR)
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EVE-HRq -valmennuspilotin etä-
päätöstapahtumassa 1 6.6.2020
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EVE-hankkeessa aktivoatujen HR-verkostojen, esim Henry ry, toiminnan.-$ l'ife;a:-'.,'lt:-a, :rrii..: i^t'.i:r-it;.ir! jatkuvuudenturyaamiseksi mm. Henry ry:n Pohjanmaan
jatkaa Kpedu:n liiketoiminnan lehtori Tuta Nissilä, joka vastaa Iiiketatouden eat
henkilöstöjohtamisen osaamisalan koulutussuunnittelusta.

* 
Toinen aluevastaavana aloittaa Gina Tallqvist Ab Tallqvist Oy:ltä.

Elokuulle suunniteltiin Henry ry:n valtakunnallisia kesäpäiviä Kokkolaan, mutta
ne siir.ettiin Covid ''1 9 takia vuodelle 2021.
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Tul€vat tapah(umat

EVE-hankkeen Q2 -suunnittelupåivät oli suunniteltu pidettäväksi 13.6.2O2O Kuopiossa, Minna Canth -foorumin
yhteydessä. Tapahtuma toteutuu Covid'19 takia 16.10.2020 etänä. Sisåttö tukee Kpedu:n 3K -hankkeen
aloitusta ja etäosallistuminen on alustavasti varattu
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KETTEMOPPIMINEN,MIIENMEONNISTUIMMESINA?

opp'vån ryopa'k.n johliminen
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EVE-hankkeen tulosten
levittåmiseksi ja
hankkeen
päätöstoimiin laadittiin
vtestntäsuunnlletmåå
ja aloitettiin toteutusta
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Kpedu jakoi some-
kanavissaan EVE-
hankkeen viesteja ja
juttuya
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EVE-hankkeen loppuraportointiin ja tulosten levittämiseksi laadittiin suunnitelmaa eEVE-
julkaisusta, toteutus Prezillä
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KPEDU:n Johtoryhmalle esitelty EVE:n tutoksia ja neuvoteltu tulosten hyödyntämisestå

Oppiminen ja osaamisen kehittäminen on tåmän hetken merkittävin teema johtamisessa
@
ö
KpedunstEtegial
Yhdesä oppienYrityksen visio / tavoitteet

yhdessä Kpedun kanssa
tLTkpedu
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EVE-hanke päättyy mutta toiminta
jatkuu osana uudistuvia KPEDU-
työelämåpalveluja - uudistetuissa
tiloissa.

Käynnistynyt 3K -hanke (Keski-
Suomen ELY 3.7.1) jatkaa ja syventäå
EvE-hankkeessa tehty työtä erityisesti
työelämån kestävää osaamista
tukemaan

HR -valmennuspilotti tuottaa
osaamista liiketalouden eat, HR
osaamisalan kehittämiseksi

. ...I

EU'lta
2O14-2O2O

I
Eu@pån u6nl

4^



28.r.2020

<>kpedu E U, lta EEuroopan unroni
2O14-2O2O

HRq-valmennus: 27 .-28.8. "Uudistumisen
johtaminen" -Riitta Hyppänen
28.8. Henry Ry:n aamukahvitilaisuus "Osaamisen
ja oppimisen johtaminen" - Riitta Hyppänen
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28.1..2020

Henry ry:n Pohjanmaan Keski-Pohjanmaan
alueverkoston ja EVE-hankkeen verkoston, HR-
katiskan H R-vartit jatkuivat

Riitta Hyppäsen alustusta
kuulemassa 31.8.2019
keskipohjalaisia H R-päälliköitä ja

asia ntu ntijoita.

Tapa htumassa sovittiin että
jatkossa verkostosta käytetää n

nimeä
Keski- Pohjo n mo o n H R-ka tiska.
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Kpedun Panopto-info 30.8
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Tavoitteena HRq -
va lmen nuspäivien

dokumentointi
videota llenteiksi
kä nnykkä ka me ra lla

Kuvassa kouluttaja Anders
Wikberg, Kpedu

E U, lta Euroopan unroni
2O14-2020
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28.L.2020

KPEDU:n asiantuntijat sekä EVE-hanke tutustumassa
Ylä-Savon ja Savon koulutusyhtymän sekä Savon
Yrittäjät ry:n osaamiskartoituskäytäntöihin + Henry Ry:n
kesäpäivät Mikkelissä 6.9.

EU 
' 
lta

2O14-2O2O

EVE-hanke tutustumassa ESEDU :n
osaamiskartoituskäytäntöihin, SYKE-
työelämätapahtumaan 5,9. sekä Henry Ry:n
kesäpäivät Mikkelissä 6.9.

MIKSEI CET
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Tulevat tapahtumat
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HRq -valmennus: Teams 20.9. - lsto Hakala

t(>kpedu
Vipuvoim.ra

EU 'tta2O14-2O2O

I
Euroopan unioni

H Rq-va lmen n us:
13.9.Ulla Kauppila

Onnistumiskeskejnen kulltuuri ja sen
rakenlåminen

HRq-valmennus: Susanna Kultalahti 27 .9

EU:tta IEuroopan unionikpedu 2O14-2O2O
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28.1.2020

Muutto uusiin työtiloihin vko 39

<>kpedu

EVE{yötilan uudelleenjärjestelyn suunnittelua ja
työhyvinvointia edistävien kalustojen sekä välineiden
testaamista sekä hankintoja avokonttoriolosuhteet
h Smartblock -testausta Etelä-Savon

ammattiopiston sekä Centria amk
Kokkolan tiloissa elokuu 2019

Kierrätystuolien testausta sekä

vastamelukuulokkeiden hankinta

(>kPed,

. , r\.'tt'
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IL \J. LLd, EurooDan unioni
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28.r.2020

HRq-valmennus: SFS-seminaarin webinaari 2.10.

HRq-valmenn uspäivä : Lakisääteiset
su u nnitelmat osana H R-johtamista sekä
juridisesti kriittiset pisteet

-Sari lnnanen -4.I0.

V I l)i,voilil. l.l

<>kpeau E U,tta Euroopan unioni
2O14-2O2O

HRq-vaImennus: 9.L0. Ossi Aura: "Henkilöstötuottavuus" sekä
keh ittä m isku m ppaneiden yrityskohta isten ka rtoitusten
a na lyysira portti

I:

Vipuvoinra;r
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2O14-2020
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28.L.2020

Henry ry:n kartoituspilotti TYO2 EVE-hankkeen
keh ittäm isku m p pan iyrityks issä kol leg iaa I isu us -teemal la

Ka rtoitu ksen toteutta minen
Nuorisokoti Väylässä Vetelissä.
Turun Yliopiston tutkija Maarit
Laiho ja kartoitettavia kuvassa.

Ka rtoituksen
uttaminen Kokkolan

kaupungin HR-osaston
kanssa. Maarit Laiho (oik)

kartoitettavia kuvassa
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Vi i kkopalaveri käytäntö jatku u
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28.t.2020

Kokkola 400v. HRq-tapahtuman 19.2.2020 suunnittelua

EVE-han kkeen maaseutuyritysten
kehittämiskumppanuuksien sekä HR-tilan kartoituksen
suunnittelua 1 4.10. MTK keski-Pohjanmaan toimistolla

<Tkpedu

KPEDU:n ja EVE-hankkeen

asiantuntijoita MTK Keski-
Pohjanmaa ry:n toimistolla
Kokkolassa. lsäntänä Jouni
Jyrinki. Teemana
maaseutuyrittäje n

työnantajuutta ja

työntekijöiden ohjaa mista

tukevan osaamisen
kehittä misyhteistyö ml
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28.1,.2020

HRq -päätöstapahtum an 19.3.2020 päätöstapahtuman
suu n nittel u palavereita

Projektipäällikkö liris Niemosen ja Keski-

Pohjanmaan koulutusyhtymän johtaja Liisa

Sadeharjun kanssa palaveeraa Kokkolan
kaupungin HR-johtaja Eija Pienimäki

Yrityskehittäjä lrma
lkäheimon kanssa

palaverissa Keski-
Pohjanmaan Yrittäjät ry:n
Heidi Puikko sekä tj Mervi
Jä rkkä lä

<Tkpedu EU'lta
2414-2O20

U raohjausma I lin kehittä minen
Hanketyöntekijä Virpi Virtasen tilalle Marianne
Leimio-Seppä
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Virpi-kollegan läksiäiset

EU:tta
Vipuvoimaa

kpedu 2O14-2O2O

28.L.2020

Ensimmäinen C&Q Education haastattelu case /
u raohjaus- työpol ku neuvottel ussa keh ittäm isku m ppa n i

Väylä 23.10.

EVE-hankkeen Anna
Alajoki ja Marianne
Leimio-Seppä
neuvetteluissa
Nuorisokoti Väylän tj
Timo Sepän kanssa

Vipuvoimaa

<Tkpedu EU 'tta2O14-2O2O
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Kitinkannus ry:n C&Q Osaamiskartoitus analysointi- ja
raportointivaiheessa (kuvat) . Kehittämistyö
hen ki löstötuottavu uden keh ittäm i seksi jatku u

.ri
ri.i

Vipuvolm*a

E U: lta(>kpedu
2O14-2O2O

28.1,.2020

Medianäkyvyyttä: Kitinkannuslehti 2019
raportoi kehittämisyhteistyöstä sekä Täsmä-

n tuloksista

I
Euroopan unioni

Vipuvoimaa
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Valtakunnallinen Lapsi mukaan
töihin -päivä

Pilotti Kpedu:n EVE-

hankkeessa 22.11.
Tehtävänä oli mm.
hankemateriaa lien

merkkaamista EVE-

ta rroilla

illrl:\ 
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9kped, E U: lta IEuroopan unioni
2O14-2O2O

28.r.2020

Henry Ry:n
Pohjanmaan
alueverkoston Vaasan
tapahtuma 18.11.
"Etäjohtaminen"
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H Rq -va I men n u ksen u ud istu m i s projektien sta rtti pajat
Mesmec Oy:llä sekä Canorama Oy:llä. Valmentajana
Mari Aiiälä, Kpedu
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EU:lta Euroopan unioni
2014-2O2O

28.1.2020

HRq:n valmennuspäivä
HRx- tapahtumassa
27.11. Helsinki

. nadotlirt.l*d

Vipuvuimaa

EU:ltakpedu 2O14-2020
Euroopan unioni
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Viestintävastaavan haku syksy 2019 sekä valittu
henkilö työnsä alussa

HAKU : Haastattelussa ollut henkilö
ideoimassa Ollapa pomo 20251 -
tapahtuman viestintää

I

Viestintävastaava na aloitta nu

Nea Palonen ideoimassa Ollatr

pomo 2025! -tapahtuman
viestintää Keski-Pohjanmaan
Yrittäjyyspolku -han kkeen

Natascha Skogin sekä Mikko
Hankaniemen kanssa

<;kpedu ;.i-,'HH

28.r.2020

HRq -valmennuksen suunnitelman päivittämistä syksy
2019 -kevät 2020 EVE-jatkoajan puitteissa

KALENTERTN pÄtvrrtÄrvr rurru srxÄ Hn-
palveluntuottajien es

sopimista Helsingissä
va lmennuspä ivää n

suunnittelua ja

H
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HRq -valmennettaville ja HR-katiskalle 2.10. järjestetyn
SFS:n HR-sertifiointi -webinaarin suunnittelua, yleisöä
sekä materiaalien ja tallenteen välitys tapahtuman
jälkeen *
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(>kPedu

28.7.2020

HRq -valmennettaville sekä HR-katiskalle
asiantuntijamateriaalien, webinaarilinkkien ja lähteiden
kokoamista sekä välittämistä
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HRq -valmennettaville sekä HR-katiskalle
tiedonvälitystä sekä innostamista asiantuntija-
al ustuksii n ja verkostotapahtu m i i n osallistumiseksi

6.11. Vincit Oy:n toimitusjohtaja
Mikko Kuitunen puhumassa
aiheesta "Miten tulevaisuude
johdetaan?" KPEDU:n
Tulevaisuuden osaajaksi -
tapahtumassa Kokkolan

shallilla

SSa " x--.,:,' Tammikuun 2020
Vaikuttajanainen -
tapahtumasta
ennakkoviestintää HRq

-valmennettaville sekä

:;.1:li-i:.1:::,"..:!:'...i:;1;11.1;:.'1.::;;;i:i:;,.;',',.',.;t-"; VinCit
asiantuntijoina mm

Oy:n HR-
päällikkö Johanna

g

Pystynen
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EU,lta
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28.7.2020

HRq- valmennettaville ja HR -katiskalle rekrytointien
seuraamista mediassa sekä tiedonvälitystä verkostoille

i*s.F., rrf tF'!3

i
4

1

Avoinna olevien HR -paikkojen seurantaa ja
verkostoille viestintää rekrytointiosaamisen
edistämiseksi:
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EVE:n kehittämispäivä ja verkostokahvit 5.12.
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28.L.2020

Pohjanmaan Kauppakamarin työpolkutapahtuma
Vaasassa : Busi nessBoost: Mon i ku lttu u risu udesta
kasvua 10.12.2019

EVE-hankkeesta läsnä

Marianne Leimio-
Seppä
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30.'t.2020

Verkostoja ja asiantu ntijayhteistyötä

o$amisen aika -

Elinikäisestä oppimisesta kil.., Hr asiantuntijuuden ja verkostojen
tukemiseksi liitytty some-kanaviin
kuten TTL:n työpaikkojen
työhyvinvointiverkosto / Keski-

Pohjanmaan sekä SITRAN Osaamisen

aika -FB -ryhmiin

Itselo@
K€ski-Pohianmaan

työpaiktoien työhyYinvointiv...
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(>kpedu E U, lta Euroopan unioni
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Yhteistyö Ohjuri -hankkeen yksilöllisen koulutuksen
kanssa jatkui

ffi-4d'dd"'"'l

Jaana Koivisto aloitti opiskelun Ohjuri-hankkeen
yksilöllistä kehittymistä tu levassa H R-koulutuksessa. 4

kuukauden koulutukseen huomioitiin aikaisempi

koulutus ja laadittiin osaamisen huomioiva
henkilökohtainen opintopolku.
Työssäoppi misjakson Jaa na suoritti Tuottavuuskli nika lla

tehden EVE-ha nkkeelle yritysten työhyvinvoi nnin tilaa

arvioivan kartoituksen. Koulutuksen jälkeen Jaana sai

määräaikaisen H R-työn Kip-a lueen suuryritykseen'
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EVE!
Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen

Kuvakol laasi seu rantajaksolla 0 1 -612019

Vipuvoimaa
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Työhyvinvointi-ja terveysalan toimijoiden kartoitusta

Työterveysa la n toi m ijo ita
Eläkevakuuttajat

Sensoriteknologia
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Henry Ry:n strategiaverkoston valmennus Helsingissä
sekä TTK:n työhyvinvoinnin valme nnus Helsin issä
31.1.
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Työhyvinvoinnin ja

hen ki I östötuottavu uden
työkalujen kartoitusta HRq-

valmennusta varten
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22.2. HRq-
valmennuksen
aloitus -
Mari Katara.
työkykyjohtaminen

Vipuvoimaa

EU:lta Euroopan unioni
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Canorama HR-benchmarking I yritysvierailu 5.3.
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HRq-valmennus: Työyhteisön ja muutoksen johtamisen
haasteet - Pekka Järvinen, 12.3.
Talon pojan kad u n Limekeskuksel la

Rq-valmennus: Operatiivinen johtaminen paineen alla
Harri Gustafsberg, 16 .4.
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Uraohjausmallin kehittämistä huhtikuussa
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Tapaaminen Korallituotteella mm. osaamiskartoituksesta 7 .6.

Tapaaminen Keliberillä 18.6.
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EvE-hankkeen Ritva
Padinki luovutetaan
SOTE-toimialalle EVE-
käytänteiden levittäjäksi
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EVE!
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Kehittämiskumppani Kannuksen kaupungin kehittämisryhmän
verkostoitumismatka Kempele Akatemialle, Byströmin kulmaan ja
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HRx -tapahtumassa Helsingissä 20.1L.2018
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Korallituote Oy:n Täsmäkoulutuspäivä Ylivieskan Centrian yksiköissä sekä Nivalassa Nihak
Oy:llä ja Hatrick Oy:llä. Teemoina Lean, muovi- ja metallikappaleiden 3D-tulostus,
testauslaboratorio, CAD -suunnittelu
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Keh ittä m isku m ppa n i Kora I I ituote Oy: n Osaa m iska rtoitu ksen sa noitusta ja
työstämistä verkon yli C&Q:n tj Taina Hanhisen opastuksella 08-12 /20L8

Perusprosessi: C&Q Pro osaa miska rtoitusI
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1. OSAAMTSPROFIuN MUOKKAAMtitEN/LtrrMtN€N
Yllåtito>Osa.misp|of ilit
Voit muokata iärie.5telmåän luotuF oeamisprofiileja .,:

Uusi pohF lisåtåän Lis:iä-painikk€lla +
Perustiedot Nimi, Ammatti (ei näy arvioinncis), Ortani$atio

Lbäå 6aambet Off mlskarbtt6rlvft -rrålilGhdcllå
1. Valitse kysymys pudotuwalikosta

2. Valitseosambalueet
Råjaä kiriainyhdistelmän ia/tai luokituksn tunnuk$n avulla
RaFa taruittaes Jatka suodattamista -hierarkialla

3. lisää 6aamisalue

4. Lisää merkitykst: ToiminnovMuokkaa

5. SulF iå jatka tallentamaan
Tallenna

Voit myös lopioida jo olemass olevan prcfiilin uuden profiilin
pohiaksi Tqiminnot{arakkeen Kopioipainikkeella.

I
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2. UUDEN OSAAMISXARTOInJXSEN IUOMIT{EN
Osaamiskarbitubct+ Hcnkilökohtaiset ) Uusi N.lh (bi yöddle)

l Otg.nbradq nllnta (cl pekolllmn)
Voit sodattaa organieatio Toiminnotsrakken Valitse-painikkella,
2. Arvloltavlcn hllnt Pcrusdcdot {ållllhdellå
Voit suodattaa henkibt ammattinimikken mukaan
Xartoitettavat henkilötvalitaan siirtåmällä valitut henkilöt nuolellä Valitut-
kansi@n
3. Rlvlcn vällrta
lisää profiilin pohja Koplol 6.ambpmfflllen pohjkt -painikkella
Valitse tå ruittavat €amisprofiilit F pa ina Valitse ka ikki rivit F Hyväksy
4 Arvloillln Yalltrte
l"isää simiehiä bilm 6imiFryhmä
l-isåå ryhmään henkilöitä (aRioinnin tu16 keskiarvona)
Lisää yksittåisiå aryioiiia (aryioinnin tul6 yksittäisinä aruioina)
Usiiä tyitntekifrtiE {t rvitaan harvoin)
Lisåä kollegaryhmään henkilöitä (arvioinnin tul6 kskiarvona)
Lisää alaisryhmään henkilöitä (aryioinnin tulos kekiaruona)
5, K.rbttukscn Cåtliinircn
Påina Luo oeamiskartoitukst-painiketta

3, OsAAMISI(ARTOITUSTEN HALIINTAJA OoAAMISI(ORIIN TUI.OSTUS

HEilKtöN vilMEtstN osAAMrsKARTotrus
Yllåplto t Henkllöt
Paina Ebi-painikettå tuod.k*si näkyviin henkilöt
5iirry viimeisimpäån kartoituksn Toiminnot-srakkeen -painikkesta

Osaamlskartoftukset å Henkllökol*aiset å Halllnta ja
osåemlskortit
Paina Etsi-painiketta tuodaksesi nälyviin henkilöiden arvioinnit
Hrnkilön eMointi valmb, kun f ilå on lukittuF Valmi6te on 100%
Em.6lan vaihtaminm tehdåån luklo painikkeilh (oilealh ylhäällå)
Tuloste osamiskortti Toiminnot-srakksn PDF- tåi ExeFpainikkeella
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Kehittämiskumppani Paapii Oy
Vuosikello ja lostu n ut ku u ka usita I uiksi
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Laatuva u hd itta mon toi m ijat opi ntomatkoi I I a Ää nekosken Bioja losta mol la ja
Snellman Oy:llä Pietarsaaressa **
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Medirex Oy -
Tu leva isu ud en

kuntouttajat
edelläkävijöitä 2
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Työyhteisön tuottavu us- ja

työhyvi nvoi nti pi lotti 09 / 2OI8 - 06/ 2Ot9
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Kuntoutuspooli ry
Terapia ja digiaika - avaimia tulevaisuuteen 2
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EVE-hankkeella osaamisen levittämistä ja
tiedotusta: Tiedotustilaisuus EVE-hanke /
Täsmäkoulutus 26.9.2018 yhdessä rahoittajan
kanssa. Hankkeen sekä HRq -ja uraohjauksen
painotuotteita ja materiaaleja lainattavaksi sekä
kehittämisen ja Täsmäkoulutusten käyttöön
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Täsmä Kou I utusten ma rkkinoi ntia
maata lousyrittäj ien

hyvi nvoi nti pä ivässä 6.LL.2OL8
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Työssä olevien uraohjauksen malli hahmottumassa
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Henry ry:n aluevastaavat OI/2019 alkaen Keski-Pohjanmaalla
EVE-hankkeen liris Niemonen ja lrma lkäheimo
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Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen
Kuvakollaasi seurantajaksolla 0 1 -061201 8
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Esimerkkejä
EVE-hankkeen
Täsmäkou lutu ksista
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Keh ittäm iskumppan i Yhteisökoti
Miryamintuvan työhyvinvointimatka 01 l2O1A,
tutustumiskohteina Tuokiotupa sekä
Kiti n ka n n u ksen hyvi nvoi ntipalvelut
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EVE-hankkeen
kehittämis- ja
Täsmäkoulutus-
materiaaleja
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EVE-han kkeen viesti ntämateriaaleja :

vesipullot, kierrevihot, kynät, kansiot, hanke-esitteet,
roll up't, tarrat ja avainperät
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Pilotoitu työhyvi nvoi nn in

edistämispalvelu: TTK:n
Työhyvinvointikortti

keftolaskua'

j" 
La x L.o x I'o x !'o = L'O

.1.0x L.2xL'Ox!'2=I'4

. !2xL.2xI.2xt'2=2'L

. l,Ox 7.2xA.S x 1.O = O-6

. @,tx0.8 x 0.8 x 0.8 = O.4

'{ 
TOIHTilTA

eisummaPeliä!

"normisuoritus"
"innostus tarttuu"
"yhteisnoste"
"the bad apple"
"yhteislatistuminen"
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\^ h Työhyvinvoin n in ed istämistyökalujen
pilotointia. Prevenia Health
verkossa tote utettavan
terveysvalmen n u ksen pilotointi
0912017-0912018
1 osallistuja EVE-hankkeesta

Qrt kuvassa "huoneentauluja"
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GTD -valmennuksen pilotointi
valmentaja Jukka Backman
läsnä 3 osallistujaa
ke h ittä m is ku m p pa n iyrityks istä
Kuvassa työssäoppija Miia
Pöykiö esittelee mallikansiota
ToDo -järjestämiseen
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Kehittämiskumppani Ko rallituote Oy: n
hen kilöstöl le pilotoidaan
osaamiskartoitus C&Q -työkalu Ila
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Muutoksen johtaminen ja
työyhteisön sitouttam inen
-seminaari
keh ittäm isku m ppanei lle,
Täsmäkou lutettavi lle sekä
verkostokumppaneille
15.5 .2018 Kokkola
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EvE-hankkeen Välietappi 1 5. 5.2018
Verkostojen jäseniä, Täsmäkoulutuksen osallistujia,
TyhyVauhdittamon sekä kehittämiskumppaneiden,
Kpedu:n ja hankkeen edustajia
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Miiä Eve-kumppanuus on?
Kumppanuus on monipuolisa yhteistyötii laadun, tuottawu-
den ja työhyrrinvoinnin kehittiimiseksi. Yhteist),ö sinetöidän
kirjallisella kumppanuussopimuksella.

Miksikumppanuus?
Saat keskitetpti kaikki koulutus- ja kehittiimispalvelut kaut-
tamme. Alkukeskustelun jälkeen teemme tilannekartoituksen
ja analaoimme lähtötilanteen. Sovimme yhdessä toimenpi-
teet. Tåimän jälkeen kiiytössäsi on omanyritykesi kehittiimis-
ja koulutussuunnitelma. Lähdemme etenemdiin suunnitelman
mukaisesti ja viemåiän toimenpiteitä käytäntöön. Prosessin
edetessä seuraarnme ja alioimme sen toteutumisä - yhdessä,

Mitä etuja kumppanuudesta?
Saat kumppanuudesta eväitii ja edelläkiivijyyttii ryöyhtelxisi
iatkurraan parantamiseen ia tulenisuuden ennakointiin. Yh-
telnen kehittäminen on keskitettyii, pitkåiaikaisa, seurattua
ja raportoitua.

Hankekumppaninasi on KPEDU Aikuiskoulutus - luotet-
tarra, maakunnallinen aikuiskoulutukseen ja työelämän ke-
hittämiseen sekä palveluun erikoisrunut osaaja, jolla on laaia
valtakunnallinen asiantuntljaverkosto käytettävissään.

Toteutettavat kou lutu kset j ärjestetään pääsääntöisesti
paikallisesti, osin jopa omassa yrityksessäsi. Koulutuksia
toteuttaa yhteistyössä KPEDU Aikuiskoulutuksen kanssa
myös Pohioismaiden suurin liike-elämän ja organisaatioiden
koulutusyhtiö Soprano Oyi.

Keski-Pohianmaan aikuiskoulutus, Tuottavuusklinikka
Närvilänkatu I, ovl G I 05, 67 I 00 Kokkola

Lähde nlukoon ja kiinnostu toiminnon

ta
EYE mahdor,rsiäo

kumppo nuude n y rityksesi
parhaolcsi. Teruetuloa mukoan - kuntppanil

Miten kumppanuus toimii?
EVE-yhtqrshenkilösi koordinoi ja vie prosessia eteenpäin
sovitulla tavdla. Toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöl-
lisestl kumppanuuspalarrereissa.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä - soitto riittää:
projektipåiällikkö
liris Niemonen,
- laatu, ennakointi, tuottawus
p.O44725A8ot,
iiris.niemonen@kpedu.fi

yrityskehittåilä, kouluttaja
lrma lkäheimo
- t)riiyhteisöt, tuottavuus
p. 040 808 5025,
irma. ikaheimo@kpedu.fi

yrityskehittiijä, kouluttaia
Ritva Padinki
- työhyvinvointi, osaaminen
p.040807 3549,
riwa.padinki@kpedu.fi

www.kpedu.fi/eve

Tuotavuusklinikka
Närvilänkatu 8, oviGl05
67100 Kokkola
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EVE-kumpponuus
. kumppanuus on kol(onaisvaltaisra ia pirldl(esroista
yhteistyötä organisaatiosi roiminnan kehittämiseksi
. kumppanuussopimus sisältä aina lähtötilanreen
kartoituksen la kehiftämissuunnitelman

Alkukartoitukset,
anolyysit
esrnrcr lclcs

' tyotlil vallrsurrs la
tyo h yvr rt vor rrtr l<;il to rtiJs

' osarnlls- ,:)
l<orr Iu tusl<a rrort Lrs

. r-rsil la rrhlca analyysrt

Kou/utus- io
kehittöntii-
suunnitelmo
' tavortteei tc)rnlct)[)rteet

l(flrer)r'r{ :rl<rtaUlU
. seu|antA la ;lr vroilrtr

Tuottovuus- io Wöhwin-
vointikoulutLksöt
- r ylirrravairrrerrrrL;s
. lanrp:irvat lå orr):lli yrt!yl<serr

l(ef)tttat)rsr€jl.ltävat la,proJekri
',tst:trtrrJr.rtlJa t: l<oUluftalarul<r
. yrrttaje rvarrrnell<rlcjt

irer ll< rlosto

Koulutuksen
pödttyessa

koytössosi on
työyhteisösi

tuottavuus- ja
työhyvinvointi-

ohjelma

Toimenpiteet
I Yritys- ia työyhteisökohtaiset analyysh
. Suunnitelmdliset koulutustoimgnpiteet sekä tavoitteita tuke\ra

asiantuntiia- ia kehittämistyö
r Toimenpiteiden ja palveluiden valkuttayuuden arviointi

Seuranta arviointi

Eväiå ia edelläkävijyyttä työurien pidentämiseen on Keski-Suomen ELYn ESR-rahoicteinen kehlftämis- ja koulutushanke. Hanketra toteutetaan
Kokl<olan ja Kaustisen seutulcunnissa ajaniaksolla 09/20 I 5-08/20 I 8. Hankkeen toteuttaia on Keski-Pohjanmmn aikuiskoulutus,
www.kpedu.fi/eve

Vipuvoimaa

Keski-Pohlanmäan aikuiskoulutus, Tuottavuusklinlkka
Nårvilänkatu I, ovi G I 05, 67 I 00 Kokkola
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Yrfiloen kanssa erlkseen soritustl.
kehift åimbsuunnltelman mukaan

Johtopiiiitöket työyhrelsihl tuottavuus-

ia työhyvinvointiohielmaa rrarten

Tuotta/u6- la työhyvirwointikoulutusta tliydcntltvä
muut yrltyks€llesi rätåIöidyt kouluruket
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liris Niemonen
Projektipäållikkö
Yrityskehittäjä, koututtaja
puh.044 7250801
iiris. niemonen@koedu.fi

www.koedu.fileve
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EVE - edelläkävijyyttai ja evditä
työu ri en pi d e nt dm i see n

Ritva Padinki
Yrityskehitläjä, kouluttaja
Puh. 040 8073549
ritv?,padinki@kpedu,fi
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TASMAKOULUTUS!
TåsmåKoulutus on räåtälÖityä ammatillista liså- tai täydennyskoulutusta, jota voit hyödyntåä esimerkiksi
silloin, kun

osaamistarpeet tai vaatimustasot ovat muuttuneet
toiminta, teknologia tai työnkuvat ovat muuttuneet
työntekijä tarvitsee ammatillisia lisävalmiuksia
lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia

TäsmäKoulutuksella voit:

tukee työyhteisön m uutosprosessia
påivitlåä osaamista uusien vaatimusten tasolle
kehittäå ja laajentaa ammattitaitoa ja lisätä työn hallintaa
tuoda kehittämisideoita ja ennakointitaitoja työhön
edistää työn tehokkuutta, laatua ja tuottavuutta
tukea työhyvinvointia ja työntekijän työuraa

TäsmäKoulutus suunnitellaan ja toteutetaan kanssasi yhdesså. Alkukeskustelun ja -kartoituksen jålkeen
räätälÖidään koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa jaltai tyopailialla sekä
tyÖssäoppimisena omassa tyÖssä. Koulutuskokonaisuus voidaan suunnitella seta rynmattå ettå yksittaisille
työntekijälle. Koulutuksen kesto on vähintään 10 koututuspåivåä/osailistuja.

TäsmäKoulutus on EVE-hankkeen ESR-tukirahoituksen mahdollistamaa yhteishankintakoulutusla, jonka
valmisteluun ja hankintaan osallistuu ELY. Työnantajan maksuosuus on dO-50 prosenttia kokonaishinnasta.
Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa mm. yrityksen koko ja liikevaihto.
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Innostuksen
aamupalva
Hyvinvoiva työihminen

Yrittäjän päivänä

ti 5.9.2e17
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Tilaisuuden juontaaYLE Keski-Pohjanmaan päällikkö Hannele Haanpää-Holappa

8. t5 TULE AJOISSA PAIKALLE TAPA]AMA/AN TUTTUJA,A
VERKOSTOITUMAAN!
llmoittautuminen & lnnostava hyvinvointlaamiainen

I 00 innostwao Tyhy-lupausta lGskiPohjanmoolto

Oto koppi jo onna omo lupauksesi!

8.45 tNNOSTUN, UUDTSTUN TA VERKOSTOTDUN.

TERVETULOA TULEVAISUUSPÄIVAAN

Hannele Haanpä-Holappa, YLE Keski-Pohjanmaan päällkkö

liris Niemonen, Proiektipällikkö EVE -hanke Kpedu Aikuiskoulutus,

Tuottavuusklinikka

9.00

e.40

t0.40

10.4s

ILo{l

HYVINVOIVA TYOIHMINEN V 2027

Teemu Arina, biohakkeri

INNOSTUN TYOSTA 2027 _PANEELI:

Joksao, joksaal 
J ukka Hillukkala, kunnan johtaia, Toholammin kunta

Työnintoa läpi työkoorcn! Katri Wänninen, työhyvinvoinnin asiantuntiia,

Veritas Eläkevakuutus

Polaudu hyvin! Annina Ropponen, vanhempi tutkija, !öterveyslaitos
Touota työtö fksustilJohan Boholm, tietoiohtala, Raisoft Oy
lnnostun työstö! Sotosellol Juuso Savolainen, markkinointikoordinaattori,

Ahola Transport

"T'YÖPARINI ON ROBOTTI

Videotervehdys, Cristina Andersson, Develor Productions Oy

SUOMIII]0, YOIN HYVIN!

Timo Järvenslw, verkostoryön asiantuntija, TyhyverkostoX-hanke

Äske/merkit eteenpäi n, Eli na Seppii-J okela, henkilöstöpäällikkö

Keski-Pohjan maan kou lwusyhtymä, Pohjanmaan Tyhprerkoston yhteyshen ki lö

vA l -r.d\KrJ 
rq NAL|- I s € N yR rrTÄlÄf-r pÅ rvÄ ru TE RvE i-t DY 5

Toimitusiohtaja Merui lärkkälä, Keski-Pohianmaan yrittäiät ry

LO{"P{.J5ÄNaÄT

liris Niemonen, Projektipällikkö EVE -hanke, Kpedu Aikuiskoulutus

hS'* tGsKr-P0HrAt{itAAil
Työpai kkojen työhyvinvointiverkogto

VRMtrJYYSPOTKU

Yvriträiåit Tgötervegsloitos
I( ES KI- POI.IJ ÄNM A A

llmoittautuminen netissa
http://bit.lyli nnostuksenaamupaiva
30.8.20 l7 mennessä

Mukaan mahtuu 70

innostunutta ilmoittautujaa!
Ennakkoilmoittautuminen
välttämåtön!

Lounas 8€ (ennakkovaraus)
ilmoittautumisen yhteydessä.

Huom! Tilaisuus striimataan

la sitä on mahdollisuus ieurata
oppilaitosten sekä yhteistyö-
tahoien ennalta ilmoitetuissa
seminaaritiloissa.

lnnostuksen aamupäivå on
su unnattu Keski-Pohjanmaan
yrityksille, kuntåpäattäjille,
valtionhallinnon edustajille,
yritysten työhyvinvo intia
tukeville sidosryhmille sekä

alan opetus- ia koulutusalan
ammattilaisille.

Tapahtuman toteuttaa Kpedu:n
Edelläkäviiyyttä ja eväitä työ-
urien pidentärniseen EVE-

hanlce, jol<a tukee yrityl<siå työhyvin-
voinnin vahvistamisessa ia muutos-
tilanteissa, Yhteistyökumppaneina
tilaisuudessa ovat Keski-Pohianmaan

Työpaikkoien ryöhyvinvointi-
verkosto, Keski-Pohianmaan
yrittåjyyspolku ja Tyhyverkosto
X-hanke sekä Keski-Pohjanmaan

Yrittäiät, Lisäksi jårjestelyissä ovat
mukana Kpedu:n opiskelijat
HotBaCa-, elintarvike-. media-, liike-
talous-, turvallisuus-, ja kuljetus., ym,

aloilta. Eve .hanke, Tyhyverkosto
X-hanke ja yriteåjyyspolku saavat

rahoituksensa Euroopan
sosiaalirahastolta (ESR).

(ykpedu Keski-Pohlanmaan arkuiskoulutus, Tuottavuusklinikka. Närvilänkatu 8, ovi G 105, 67100 Kokkola
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www.lcpedu.fileve

T.rrla.rlcrsto,trr tuotettLr EVt ildlkireet) trretl;r Evrrr,r j e(,€,li;jkavtlyyrt.,
tyour en prricntnrllrlccn orr Kes<r lrtr;rner, ELf:il F5F.,rnnojfteliloll

kehrttarnrs 1a houIrruslr,rrrl<r'

(, Icpedu



Laatustandardeihin ISO 900 I ia ISO 1400 ! on tehty vuonna 20 l5 merkittäviä muutoksia sekä rakenteisiin että vaatimuk-

siin. Muutokissa korostuu mm. laadunhallintajärjestelmän integroituminen johtamisjärjestelmän, johdon roolin ja vastuun

korostuminen, toimintaympäristön ja sidosryhmien huomioiminen, mahdollisuuksien ja riskien tunnistaminen ja näiden

,allinta. Ympäristöiäriestelmä korostaa aikaisempaa enemmän kestävää kehitystä sekä resurssien tehokasta käytröä.

Työn alla ovat myos muutokset OHSAS 1800 I standardiin; siitä tulee muutoksen myotä myös |SO-järjestelmän mukainen

standardi, ISO 45001, ja sen julkistamisen arvioitu ajankohta on 09l2O17.

Yrityksillä ja ryöyhteisöillä on aikaa siirtyä uusiin standardeihin OglZOlB mennessä eli noin kaksi vuotta. Nyt onkin hyvä ailca

lähteä päivittämän omat iäriestelmät uusien standardien vaatimuksia vastaaviksi sekä käynnistä oman organisaation laatu-

tyo näiden uusien vaatimusten mukaisena - jo nyt päyhteistyokumppanir ja asiakkaar edellyttävät laatua ja ympäristövas-

tuuta sekä palveluilta että tuotteilta, mutta myös toiminnalta.

KPedu/Tuottavuusklinikka ja Osuvakoulutus tarioavat asiantuntiiakumppaneidensa kanssa koulutusta

ISO-standardien mukaisten järjestelmien päivitykseen sekä niiden rakentamiseen. Voit osallistua yksittäisiin ISO-koulutus-

tapahtumiin ja -päiviin tai lähteä mukaan pitempikestoiseen koulutuskokonaisuuteen. Koulutuksen aikana voit käynnistää ja

toteuttaa yrityksesi tai työyhteisösi laadunhallinnan kehittämisprosessin.

T'eruetulas" muJc{rfln I,SO -rnc,g.:ilrns.sn *
J.$O -s t rtn d u r d"i e n w tuk {ris e e n
L s s.dun lt"allirfita,rl. t, s"kenfarn is e en !
Vastuu'ia yhdyshenkilö: Osuvakoulutus Oy ia KPEDU tuottavuusklinikka, iiris.niemonen@kpedu.fi,
044 72s 080t

Puitesopirnukset koulutuspalveluista vuosille 20 I 7-20 I 8:
Laatukeskus Excellence Finland Oy, lnspecta Oy ia Ceriffi Oy

:

Yhteistyössä:
Kaustisen seutukunta/KASE
Keski-Poh jan Yrityspalvel u, Kannus
Kokkolanseudun kehitysyhtiö/KosEK
Pietarsaaren seutu/Concord ia Yrityspalvelut
Jbholammin kehitys

-*

Kesl<i-Pohlanmaan ailcuiskoulutus, Tirottavuuslclinikl<a
Peikkolinnanlcatu 6, ovi G l, 67100 Kokkola

(>kpedu
Osuvakoulutus Oy
lalonpojankatu 6, 6/ 1 00 Kokkola OSUVAKOULUTUS OY



' Koulutuspäiviä ISO 900 I , ISO 1400 I ja ISO 4500 I (draft) -standardeihin, vaatimuksiin sekä vaatimukset täyttävän
iärjestelmän rakentamiseen sekä tietoja ja osaamista päivittäville että tietoa hankkiville.

r Koulutusohielma, joka tukee osallistujan ja osallistujayrityksen |SO-osaamista niin, että edellytykset esim
ISO 900 l-standardin mukaiseen ulkoiseen auditointiin oyat koulutuksen pääq/ttyä olemassa.

' Kouluttajana Laatukeskus Excellence Finland, Jorma Kajanus; kokenut laatuhallinnan la |SO-standardien konsultoila,
kouluttaja ja auditoiia, sertifioitu Lead Auditor ISO 9000:2015 ja ISO 14000:2015 ja OHSAS 18001 :2007

' uudistetut ISO 9001 , ISO 14001 (ja ISO 45001 (draft)) standardit, tärkeimmät muutokser ja opastus
järjestel mien päivi ttäm iseen uud et vaati mu kset täyfcävi ks i

. erityisesti sertifi oitua järjestelmänsä päivittävi I le

. toteutetaan tarPeen mukaan
- yleisenä avoimena koulutuspäivänä
- kun osallistujia vähintään 20

' hinta 350 € / hlö + alv

' tietoPaketti ISO 9001, ISO 14001 la ISO 45001 (draft) -standardeista sekä sisäisestä auditoinnista
' Perustietoa erityisesti järjestelmästä kiinnostuneille ia sen käyttöönottamista suunnitteleville
. kaikille avoimina erillisinä koulutuspäivinä, toisiinsa kuitenkin linkitcyen
. toteutetaan tarpeen mukaan

- yleisinä avoimina koulutuspäivinä, kahden päivän jaksoissa
- kun osallistuiia vähintään 2O/koulutuspäivä

' hinta 350 euroa/hlö * alv päivä tai neliän päivän kokonaispaketti 1200 euroa/hlö + alv

{,
I

:. kattaa ISO 9001 :201 5 ja ISO 14000:20 I 5 standardit

' koulutusohjelma erityisesti oman järjestelmän käyttöönottamista suunnitteleville, mutta myös niille yrityksille ja
työyhteisöille, joilla työ on jo käynnissä

. tukee yrityskohtaisen sertiflointi kelpoisen järjestelmän rakentamista* * -**r*-
i . hinta 4000 € I yriqs ( l-2 henkitöåVyritys, ryöyhteisö)

Keski-Poh janmaan aikuiskoulutus, Tuottavuusl<linikka
Peikkolinnankatu 6, ovi G I , 67 I 00 Kokkola

(>kpeau
Osuvalcoulutus Oy
Talonpojankatu 6, 67 100 Kokkola CSL,/VA]<O r;-ir tUS CY
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Keliber-vierailu mahdollisuus tutustua Keliber Oy:n toimitiloihin
n. 12. I 5 Toholammintie 496,69600 Kaustinen

KouluttajaJorma Kajanus Laatukeskuksesta on paikalla kertomassa koulutusten sisällöistä.

9.3.20t7 t2.00- t3.30

Kaustinen

Pietarsaari

r0.3.20t7 9.30-il.30

Ristirannankatu l, 67100 Kokkola

Paikkakunta
Kokkola

PYA
9.3.2017

klo
9.00- r r.00

Pelimannitalo, Konstantie 8, 69600 Kaustinen
huom! infon lisäksi Keliber Oy:n toiminnan esittely
jarmo.finnila@keliber.fi, 050 437 03 l9

CONCORDIA,
Koulukatu 25-27 C, 68600 Pietarsaari,

Paikka
Yritystalo Evald, KOSEK,

llmoittautumiset:

iläffiffPara@kPedu'n

I I

Koulutuspäivä

ISO-järjestelmän päivitys

ISO-laadunhallinnan tietopaketti:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

tso 4s00 t

Sisäinen auditointi

ISO-standardit-koul utusohjelma

r5.03.20 r7 8.30- t6.00

16.03.20 t7 8.30- t6.00

19.04.2017 8.30- t6.00

20.04.2017 8.30- t6.00

Käynnistyy, kun l0 yritystä tai työyhteisöä on mukana

8.30- t6.00

lä

klo

D

PYä

t4.03.20t7

Aomukohvit
klo 8.00

Tarkemmat tiedot ja
tlmoittautumiset:
www.osuvakoulutus.fi

äTfffi#para@kpedu.n

(>kPedu Keskl-Pohlanmaan alkuiskoulutus, Tlottavuuskhnrkl<a
Peikkolinnankatu 6, ovi G I , 67 I 00 Kokkola

(>kpedu
Osuvakoulutus Uy
Talonpof ankatu 6, 67 1 00 Kokkola OSUVAKOULUTUS OY
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'ALMENTAJA

TAVOITE

Tllstai, 30.{.2018

SlsÄNEN AUDITOINTI
tso 9001, tso 14001, oHsAs {8001

pÄvÄonJELtuA

30.1.2018
Avoln koulutus

Laatutiimin jäsenet

Sisäiset auditoijat

Sisäisen auditoinnin toteutus
o auditointisuunnitelma
r valmistautuminenauditointiin
r auditointidokumenttienvalmistelu
r valmistautuminenvierailuun kohteessa
r toiminta kohteessa, haastattelutekniikat

Auditointihavaintojen raportointi
. raportointi, havaintojen hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa
o poikkeamat, korjaavattoimenpiteet,seuranta
o viestintå
r johdon katselmus

Standardien vaatimukset sisåiselle auditoinnille

Ulkoinen auditointi, sertifiointi

Päivå päåttyy

Lounastauko

Työskentelyn käynnistys

Sisäinen auditointi, kokonaiskuva

Sisäisen auditoin n in periaatteet ja yhteys jatkuvaan parantam iseen

r miksija mitå auditoidaan, yhteys ulkoiseen auditointiin
r auditoijan rooli
o prosessit,rajapinnat
r toimittaja-auditoinnit

Sisäisen auditoinnin prosessi

. ohjelma, kriteerit, kattavuus
o auditoijien valinta
. toteutus, auditointitekniikat, tarkistus
r auditointihavaintojen raportointi
o poikkeamat ja niistä raportointi
r havaintoien hvödvntåminen iatkuvassa Darantamisessa

Jorma Kajanus, Laatukeskus Excellence Finland Oy

Perusvalmiudet sisäisten auditointien suunnitteluun ja toteuftamiseen sekå
auditointityökalujen kehittäminen.

r sisäisen auditointikäytilntöjen kehiftåminen
r sisäisten auditointien toteuttaminen ja jatkuva parantaminen
. stiandardien vaatimukset ja niiden soveltaminen toiminnassa

Koulutuksessa tarkastellaan auditointia yrityksen toimintamallien sekä ISO 9001 ja
ISO 14001 (a ISO 45001) standardien näkökulmasta.

Työskentelymuodot luennot, ryhmåtyöt ja vuorovaikutteinen keskustelu
esimerkkiaineistoon perustuen.

Laatukeskus Excellence Finland Qy / Jorma Kajanus L2.l.2OtA
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liris Niemonen
Projektipäällikkö
Yrityskehittäjä, kouluttaja
puh.044 7250801
iiris. niemonen@kpedu. fi

www.kpedu.fileve

(1kpedu

t

EVE - edelläkävijyyttä ja eväitä
ty ö u rien p i d e ntäm i see n

O n k a y rityk se s s ä n n e ta rv etta o s,a a m i s e n k eh i ttä rn i s ee n ?

tl

TASMAKOULUTUS!
TäsmäKoulutus on räätälöityä ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta, jota voit hyödyntää esimerkiksi
silloin, kun

osaamistarpeet tai vaatimustasot ovat muuttuneet
toiminta, teknologia tai työnkuvat ovat muuttuneet
työntekijä tarvitsee ammatillisia lisävalm iuksia
lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia

TåsmåKoulutuksella voit

tukea työyhteisön muutosprosessia
päivittää osaamista uusien vaatimusten tasolle
kehittää ja laajentaa ammattitaitoa ja lisätä työn hallintaa
tuoda kehittämisideoita ja ennakointitaitoja työhön
edistää työn tehokkuutta, laatua ja tuottavuutta
tukea työhyvinvointia ja työntekijän työuraa

TäsmäKoulutus suunnitellaan ja toteutetaan kanssasi yhdessä. Alkukeskustelun ja -kartoituksen jälkeen
räätälöidään koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa jaltai työpaikalla sekä
työssäoppimisena omassa työssä. Koulutuskokonaisuus voidaan suunnitella sekä ryhmälle että yksittäisille
työntekijälle. Koulutuksen kesto on vähintään 10 koulutuspäivää/osallistuja.

TäsmäKoulutus on EVE-hankkeen ESR-tukirahoituksen mahdollistamaa yhteishankintakoulutusta, jonka
valmisteluun ja hankintaan osallistuu ELY. Työnantajan maksuosuus on 30-50 prosenttia kokonaishinnasta
Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa mm. yrityksen koko ja liikevaihto.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISAÄ

Ritva Padinki
Yrityskehittäjå, kouluttaja
Puh. 040 8073549
ritva. padinki@kpedu.fi

T€-palvelut
lli:ll! l-'' :i'Y{ et

::iirri-iiltlia lil.q r€ :l
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Eutuupar r uirlorrl
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Iäyteiohie:Annå pi*et iokaireen kunrokart(iFuks€n väiftämåån.
väitråmis pistes yhren ia merkitse re yhteNå
La*e lopuki kaikkien aihealuirlen piste€r yhreen.

ruuuun. MerkiBe pisteet

PirreftF:
0 pisrerd = tilanne on huono
I F $e = tilanne ei ole vielä kunnossa

C)man työhyvinvoinnin til<kataulu

Vl. Elämän

7 x 5 dtdhää
G3 pist€d p€r våtdmä
mu. 105 piscecu

2 pistet6 = tilanne on iokeenkin kunnossa
3 pisteni = dlanne on dysin kunnossa

Ortanisaetio

LTerqs ja ryölglq

ll.Työn hallinE

lll.Työkaverir

lV K€hin/mishalu Jl

ll5p

S*,r3:*.

@@

Tulkinta:
Aihealueiden pisremäärä
0 - 5 tilmne on hälyaävä
6 - l0 tehtäyääriirrää
I I - 15 tilanne on jokeenkin

täysin (l 5) kunnossa

Kokonaispisteet
0 -35
36-70
7 -90

Minullä on lerveys.

2pt 3pI
0pI lp

T
2 Liikun säännöllisesti ja h0ole kunnosEni.

3 Työn henkinen kuormitavuus on sopinlla Esolla.

4 kuormiftavuus onTyön asolla.

3 rerveellisesti.

Voin työskennellä itsenäisesri ia hpaasd.

ilyht.

2 Koen, eträ on sopiva.

3 Voin Eikuråa omen ryöni
4

5 Koen, ertä työräni årvostehan.

il

riiftäväsri myönteisrä

hallinta

Työpaikallani on

Saan

3 Voimme keskustella avoimesti erilaisisE asioisa.

4 Työryhmäni ratkeisee itsenäisesri esiin lulevia

Aumme rcinen loisiamme arpeen tullen.

/ l5p

Haluan iarkuEsri l<ehittää iBeäni ia osaamisrani.

Työl<averit

I

2 mtkaisuja.Pidän tehrävisrj, joissa voin keksiä uusia

3 Luoon siihen, että kykenen oppimaan uusia

4 innostunut saadessani uusia tehtäviä Ei haasceiE.Olen

Minulla on riirtäväsri osåamiso työrehtävääni.

Osaaminen yhr.

Tunnen omat vahvuuteni heikot kohtani.

2 Olen sisukas enkä enna helposti periksi.

3 Uskallan ilmaista oman mielipireeni.

4 Minulla on hyvä itseluocamus.

5 Suhtaudun asioihin myönteisesti.

Itseluottamus /l5p

I TERVEYS JA TYÖKYKY

IITYÖN HALLINTA

III TYOKAVERIT

IV KEHITTYMISHALU JA OSAAMINEN

V ITSELUOTTAMUS

Kys)'m',kset/väiEåmär 0p lp 2p 3p

I Olen onnistunut yhteensoviftam isessa.

2 Pystyn solmimaan ihmissuhteita ia nautrimaan niistä.

3 Minulla on harrötukia.
4 Nukun riittävåsti.

Uskon voivani vaikutu elämääni.

Esimieheni rohkaise ja kahnus@ minua

2 Esidieheni oth huomioon ehdotuksiani ja toiveiEni-

3 Esimieheni on ysrävillinen helposri lähesrytråvä.

4 Saan esimieheltäni riirdvästi myönreisrä

5 Esimieheni anBa minulle sopivasd valEa vasluuE.

Taloudellinen dlanne yhr. I
Pisteet yhr /l 05p

Muur huomiot/Muisriinpanot

VI ELÄMÄNTASAPAINO

(ll)rai 9l-105



rTttk lttr71) t71t
r/a{LLcr=J

/tr-@)LSi sar \

3 (4)

Liite 1

Työhyvinvointikortti - koul utuspäivån alustava ohJel ma

8.30
Työhyvinvoinni n kokona isu us
o Mistä työhyvinvointi koostuu?
o Kehittäminen, roolit ja vastuut
. Såädösperusta
. Tuottavuus ja työhyvinvointi

Johtama lla työhyvinvoi ntia
r Esimiestyö ja työhyvinvointl
o Itsensä johtaminen
. Työkyvyn edistäminen
o Ammattitaito ja osaaminen

1 1.30-12.30 Lounastauko

Edellinen aihe jatkuu

Työyhteisön toiminta
e Yhteistyö ja hyvä työkåyttäytyminen
. Hä i riötilanteet ja toi m intama I I it häi riötilanteissa
r Ilmapiirin ja työyhteisötaitojen kehittäminen

Mitä teemme seuraavaksi?

Tentti

16.00 Koulutuspäivä päåttyy

Iltapälvåkahvitauko n. 14,00
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Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen
Kuvakollaasi 01 -12/,2016

EVE!
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Vipuvoimaa

EU:Lta Euroopan unioni
2O14-2O2O Eurmpan sociaalirahasto



E delläk äu ij g g tt ä j a eu äit ä
tg öurien pidentörniseen - EVE !
Inno s ta ja uudistu kurnpp o:nuudello' !

J Lähde mukoon jo kiinnottu toiminnon
jatkwasto porantdmhesto jd turevaisuuden
ennakoinnisto. EV E-h anke luo e dell iikiiviiYyttö
jo evöitä työurien pidentämiseen fo tukee
y ritystä' mu utostironteisso, EY E mohdollistaa
pitkäkestoisen kumryonuuden yrityksesi
porhooksi. Teryetuloo mukaan - kumpponi!

Mitä Eve-kumppanuus on?
Klmppauus on monipuolista yhteisq^itå laadun, tuottavuu-
den la työlr/vircinnin kehittåmiseki. Ylteistyö sinetöidä.åin

kirlallisella kumppaulJspimuksella.

Miksi kumppanuus?
Sat kskitetysti kaikki koulutus- ia kehiftämispalwlut kad-
tamme. Alkukeskstelun jåilkeen temme tililnekaftoituksen
ja malysoimme l;ihtötilaten. Sovimme yhdssä toimenPi-
tet. Täm:in jälken kåytösåsi on omm yrityksGi kehittåmis-
ja koulut6suunnitelma, LäMemme etenemii,iin suunnitelma
mukaisesti ja viemän toimenpiteitå kåyråntöön. Pros6sin
edeBså seumme ja nioimme sn toteutumista - yhdsä.

Mitä etuia kumppanuudesta?
S@t kumppanuudsta evätä ja edelläkävilyyttä tyttyhteisösi

iatkmn paEntamircn ja tuleEisuuden ennakointiin. Yh-

teinen kehitdiminen on keskitetträ pitkåikaista, sumttua

ia Eportoitu.
Hmkekumppanin6i on KPEDU Aikuiskoulutus - luotet-

ava, makunnallinen aikuiskoulutukeen la tlaielämän ke-

hiftåmisen sekä patreluun erikoistunut osi4 lolla on laja
valtakunnal li nen öiatunti jarerkosto käytettåvi$än.

Toteutettavat koulutuket iärjestetåån P:i:isääntöis6ti
paikallisesti, osin lopa om6sa yrityksessäsi. Koulutukia
toteutta yhteistyössä KPEDU Aikuiskoulutuksen kanssa

myös Pohjoismaiden suurin liike-e[imän ja organisetioiden
koulutus/htiö SopGrc Oyi.

Miten kumppanuus toimii?
EvE-yhteyshenkilösi koordinoi ja vie prcssia eteenPåin

sovitulla tavalla. Toiminta seuEtaan ja nioidan sännöl-
lissti kumppanuuspalawreissa,

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä - soitto riittää:
PrcjektiF iållikkö
Anne lsokoski
- t)Ktyhteixtt, tytihyviNointi
p. tXO 808 s02s,
anne.isokoski@kpedu.fi

yrityspatvel upääli kkö
liris Niemonen,
- latu, enmkointi
p.M4725O8(Jt,
iiris.niemonen@kpedu.fi

w.kpodu.fy'qe

Toimenpiteet
. Yritys- ja tliyhteisökohtaiset malyysit
. Suunnitelmalliret koulutstoimenpiteet sekä tarcitteita tukm

öiiltuft ila- ja kehittämistyö
. Toimenpiteiden ia palveluiden Eikuttavuuden aryiointi

Tuottawusklinikka
Peikkolinnakatu 6, ovi G I

67 I 00 Kokkola

SeuBnta aryiointi

Evd6 jaedeil*tujyydr/öurien pidentuisen on Gkisuomen ELYn EsR-rahoifteinen kehiffiis- iakoulutushake. HsketbtoteuteM
Kokkolan ja tusdsen seqtukunnise q&j*dla 092015-0€/2018. Hakkeen toeuaaia on ksh Pohjemm dkuiskoulutus

Vipuvoimåå

EU:lta

Lisätietoja tuoftavuus- ja

työhyvinvointikoulutuksesta:
Jana Parkkil4 tuoteryhmäp,iälikkö, SopEno Oyj
p. 0s0 408 8044
jana.partkila@rc pano.li

Vipqvoimaa

EU:lta

.l

EYE*umqpanuus
. kumppanuw on kokonaiMlcl*å ia pitkåkdo6E
ykeistyajtå orgilistiGi Fimlnnan kehinåmisksi
. kumpp.nuusFpim6 sisåltåä aiM lähsitilanteen
karcituksen ia kehitlimissuunnit€lM

Arkukortoitukset,
onatysit
esimerkiksi:

Tu ottffi us- i o nt (rfrwi n -
vointikoulutlksåt

Koulutus- ia
kehittdmii-
suunnitelmo
. tavoiftee!. toimenpiteet,

kriteerii. aikataulu
. seuBnta iå ådiointi

. t)/ötuNallisuus" ja

työh)ryinvointikårtoitus
. osaåmis- ia

kouluruskårtoitus
. riski" ja uhka-anal),ysit

- ryhmävalmennus
.lähipäivät iå oman yrityksen

kehifr ämisteh!ävät ia -proiekti
. asiantuftiiå- ja koulutajatuki
. yrit$iä, avåinhenkilöt,

henkilöstö

Kourutuksen
pöätyessö

ftäytössösi on
työyhteisösi

tuo?tiluus- ja
tllöhyvinvointi-

ohjelmo

johtopaök*t työyttteisösi tuo@vuus-
ja q/öhlvinrcindohielmd ffien

Ydtyksn kmssa edken soviosti,
kehi&issuunnielma muka

TuoMvuus- ia trthwinvoindkouluesE tiydsådt
muur yrit/ksellesi råi:itiilöidyt koulutukset

GEE! K€ski-Pohidmtr dkuiskoulutus, Tuowuusklinikka
P€ikkolinnakatu 6, ovi Gl, 67100 Kokkola 2O14-2O2O

I
:slgsi.-l

Kaki-Pohidm@ dkuiskoulutut, Tuo@uusklinikka
Peikkolinnilkatu 6. ou G I, 67100 Kokkola

2O14-2020
I



Tervetuloa

I 2"00 KESKT-POHJANMAAN LI|TON TERVEHDYS
. Keski-Pohlanmaan liitto, suunnittelupiälikkö Teppo Rekilå

i 2.20 EVE-HANKKEEN lA TUOTTAVUUSVERKOSTON ESITTELY
. KpedrL/EVE-hanke, projektipällikkö Anne lsokoski
. EVE-Tuottavuusverkosto, yrityspalvelupällikkö liris Niemonen
. Tuottavuusverkosto esittäytyy

I 2.s0 KESKr-POHf AN MAA ALU EENA JA TULEVA|ST.'UDEN
K EHIT|ÄMISEN LAHTÖKOHTIA
. Keski-Pohianmaan liitto, yhteyspiiälikkö Anne Sormunen

t3. t0 pyoRTEET !A EPAJATKUVUUDET TULEVATSUUDEN TYÖSSÄ
. Tulevaisuuden tutklmuskeskus, koulutuspällikkö Leena lokinen

I 3.40 TYOMARKKTNAKELPOTNEN TYONTEKTIÄ -

TULEVAISUUDEN TYONTEKI'A
. Kpedu, ennakointiasiantuntiia liris Niemonen

r 4.00 YHTEI N EN TYÖSKENTELY ALUSTUSTEE MOr Hl N lA
TUOTTAVUUSVERKOSTON TOI MINTAAN LI ITTYEN
. fasilitoiiina Leena Jokinen ia liris Niemonen

rs.30 pArvAN YHTEENVETO lA IATKOSTA SOPtMTNEN;
TULEVAISUUSPAJA lr

suoLArsTA ,A MAKEI\A TARIOLLI\ KLO r r.30- r6"00

RKOSTOn kick off:

oHfErMA

T
TU

AvuusvEUOTT PAIAIsuusLEVAI

M I KÄ ON EVE.TUOTHWUSVERKOSTO?

5.9.2016 klo a2-16 Kokkola, Kampushalli

EVE-tuottavuuwerkosto on EVE-eväitä la edelläkäviiyyttä työurien
pideneimiseen -hankkeen yksi toimintamuoto, iosta toivotaan iii:iviin iälkiä
ja latkuvuutta myös hankkeen pättymisen iälkeen.

EVE-tuottavuuwerkoston tavoitteena on tukea alueemme yrityksiä la työelämä

. herättämällä alueellista keskustelua tulevaisuuden työelämästä

. tuomalla erilaisia näkökulmia sen tarkasteluun sekä

. verkottamalla eri sekoreiden asiantuntiioira, yrityksiä ia q/övoima- ia yritys-
palveluntuottaiia tähän yhteiseen keskusteluun ja kehittåmisyhteistyöhön

Verkostotoiminnan tavoitteena on myös tukea alueemme työvoima- ia
toimintaan ia sen kehittämistä EVE-tuottavuuwerkosto on avoin verkosto. Se

etåverkostona, mutta vuosiftain toteutettavat Tuottavuuwerkoston
kokoavat verkoston toimiid yhteen. Verkoston toiminta kåiynnistyy 5.9.20 l6
toteutettavalla tulevaisuuspalalla.

Turun kauppakorkeakoulu/fubEisuuden tutkimuskeskus,
koulutuspällikkö Leenalokinen
låatukeskus, 6iantumila Joma Kajds
Tyaiteh6eun TTS, erikoistutkila Veli-MattiTuure
TyitteryeFlaitos TTI- Tyhyx, tutkiia Hanna Uusitalo
StEtegiren tr/vircinnin tutkija ia kehift4å Ossi AUE
1åpin yo henkilöstötuottayuuden tutkimuslohtaia/Mcompetene
kehirysjohbia, Mako Ksti

Keski-Suomen ELY öimtuntija Jouni $/tösri
Pohianman ElY/fyitelämå 2o20/Pohlanman alueverkcto,
simturttija Mirya Hannelin
Pohianmen ElY/Pohianman TE-toimisto,
palveluesimies Perttu Kellomäki

Keski-Pohjanman liitto, suunnittelupällikkö Teppo Rekilå
Kaustben sutukunta, kehittämisiohbia Petri Jylhä
Keski-Pohian YritFpalvelu, kaupurEiniohaia Terttu Korte
Kokkolan kehitysyhtiö KOSEK toimitusjohtaja Anne P@la
Toholammin kehitys, Kimmo Kentala/ Mai-Liisa Haka

Keski-Pohianman yritt iiät, toimitusjohtaia Meryi Järkkålä
Pohianman kauppakamari, iohtaja Faula Erkkilå
Fouga, toimitsjohtaia Olli M:ikipelto
Eve-kumppanuusyritylcet CIulffi isuusp4a ll)

Centria ammattikorkeakoulu,
tutkim6-la kehityspällikkö Jennie ElfvinS
lcski-Pohianman koulutusyhtymä, johtaja Liisa Sadeharlu
Kski-Poh janman koulutuq',htymivEre,
liris Niemonen, Anne lsokoski
V6an Yliopisto/Kokkolan y'iopistokskus Chydenius,
tutkimusjoht4a Luoma Mikko
Sopnno/MlF tuoteryhmäpälikkö Jana ParkkilaE EöJilä

E@Fn ubni 2O1y'-2O2O

Erilaisissa kehittämis-. ia

palveluverkostoissa ;a

luo niitä mYös ttse'

Verkostot ovat avoimia-

TULE SINÄKIN

Eve-hanke toimii

MUKAAN!

EVE-TUOTTAWUSVERKOSTO 05.$.20 I 6

(plcpedu



Puhetta työsta, hyvinvoinnista,
jaksomisesto, rohosta ja tuattavuudesta

-
Vwkke't-

I 
kc!zr^*er;;'L

5.9.201 6 alkaen klo I 6
Kokkola, Kampushalli

OHf ELMA klo I 7- 19
Livemusiikkia ja tilaisuuden avaus,
juontajana Mikko Kuustonen

Seminaaripuheenvuorot!
Ossi Aura: Johtornisen ketju kohti tuottq uutto
Marko Kesti: Iyöhyvinvoinnilla tulosto - tutkitusti

Paneeli:
"Mitå maksaa, kun jaksaa hyvin"
Osallistujina, mm: Esko Viitasaari (Best-Hall Oy),

Jarmo Herronen (Boliden Kokkola Oy), Olli
Mäkipelto (Fouga Oy), Anna Nurmi (Medirex Oy),
Anniina lsokangas (PaaPii Design Oy)

HR ja muu
johto, esimiehet ja koko

MESSUT klo l6-20
Hyvinvointialan yritykset, hankkeet ja
oppi laitokset esittäy$rvät osastoillaan

Yaraa ve I oitu kseton m essu pai kka nyt! Tieduste I ut
anne.isokoski@kpedu.fi, p. 040 808 5025

YRITYSKLINIKAT klo I 6- t7 ja klo ae-zo
mahdollisuus varata yrityskohtaisia tapaämisia å 20 min

llmaittautumiset 26.8.20 I 6 mennessä
www.kpedu.fileve

Puh lna mm.

to!

Esko
Yiltonari
Best-Holl

Kesti
Ossi
Aura

Marko Mervi
törl*'dö
K-P Yrittöjöt

Anniino
lsokangas
PooPii Design

tormo
Herronen
Boliden

o,ti
Mökipeko
Fwga IT

Änne Anno
Salmi Nurmi
Työteweysloitos Medirex

Yvrittäiär gkpedu H'ö,itä
KESKI. POI-IJÄNM Ä A 2O14-2024 Euroopan

eueFln dddha$

EVE on Keski-suomen E[Yn ESR-rohoitteinen kehittömis- ja koulutushonke Kokkolon jo Koustisen seutukunnisso. Usötietoo www.kqedu.fileve
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YRITTAJAN ONNENPAIUA
. INNOSTU JA UUDISTU TYOHYUINUOINNISTA
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YRITTIiIiiN ONNEI'I PIiIVÄ

Egu,g

YRITTÄIÄN ONNENPÄIvii

20.4.2020

20.8.2020

Iiuiuffir,ry:l

YRITTIIJÄI'I ONNEN PÄIUÄ vnrrÄrÄn oHnrrupÄrvÄ

rxli0sTU it liL]crslu n0Hy!ilvolililrsril

20.4.2020

20.4.2020

Isu.gffi;tgil

YRITTÄJÄN ONNENPiiItlÄ vRmilÄnonrurnpÄruil

rililOsTU ra !u8isn niHYvlri!01ff fi lsTtl

I;tiil;ffir-Hl

vnmÄrÄH onnrnpÄrvÄ

fi!_,Tåffi',.ffiI

YRTTTIIJÄr'r onn rnpiirvÄ YnITTÄJÄN Oil}IENPÄIvÄ

tuå
Ieiirr,;

vRrrÄrÄn oHnrrupÄrvÄ

t,{N0sT0 rÄ uij0rst{l tyollyvlftv0lilNlsTÄl

vnIniUÄII ONNENPÄIVii vnmÄrÄn onnrnpÄruÄ

IrurqffiIffil

4



YNITTÄJÄI'I ONNENPÄIt,Ä

IeuuffiIrryl

YHITTÄJIiN t)NNEI'IPÄNii

20.4.2020

20.4.2020

Iiri,nuffiI_"ryI

ou-t'- -.. -__& " .

YBMÄJÄN

Imm

YRITTÄJÄN ONNENPÄIUii

lfl N0srlj ia Iu0tsIU Tlifl yvlN!0rililrsTil

20.4.2020

20.8.2020

YRtTTiiJ iiN oilriEr'rPÄrvÄ

IIiil,e

YRrTTÄJÄN onnrrupÄruÄ

I'",::UffioHil fie_4;ffi-!.Hl

Iiuu

YRTTÄJÄN ONNENPÄIl,Ä

lft ilosTU ia u|jDlsT! TviiHwtillJBllt$slrl IF,UH

YRITTÄJÄN ONI{ENPÄIttÄ

Iep:6ffiil-Y{gl

YBITTÄJÄN ONI'IENPiIIl,Ä

YRITTAJAN {}NNTNPAIUA ynrrilÄn onHrnpÄrvÄ

Ip,ii;

ynrnÄrÄlr onnrnpÄruÄ YRITTIiJÄN ONI'IENPÄNÄ



20.4.2020 20.8.2020
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Tuottavuus- ja
työ hyvi nvoi nti kou I utus

EuroopanF iliåffiir5ni3"' gkpedu 
F"|ä'};å

tu@Fn sellBbdo
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' Tavoi*e

Yrityksen kannattavuuden perustekiiä or
tuottavuus. Sen kehinäminen edellyttä
tietoisia, jiirkeviä ia käytännönläheisiä
toimenpiteitä, organisaation eri tasoilla.

Tuoccawus.valmenn uksen tavoicteena
on:
- akcivoida ja rohkaisra ruotravuuden
kehimåmistyöhön
- anraa perustretoa ja lisäosaamisra

tuonavuutta tukevien toimenpiteiden ja

prcsessien l<äynnistäm iseen sekä

innostaa uudisiumaan yhdessä

osallistuiajoukon ja asianrunri joiden

kanssa,

Valmennuksen näl<ökulmina ovat
hen kilöstötuoctavuus {henl<ilöstön
johtaminen ja srraregiser
hyvin.rointitekijärj, laatu- ja ennal<orntiryo
sel<ä asiakasarvon Iuottaminen.

i'lottomme:
- Paras tapa paranlaa tuottavuutta on
poistaa sähläystä

- Uusi ei synny vain uudesra taan myös

'ranhan näl<emisescä uudessa rtalossa

Kohderyhmä

Valmennus on suunnaffu yrifcäliile,
yrjtyl<sen lcehittänristyöstä,zastaaviile

ialrai muille avainhenkiiörlle.

5isåltö

Vämennus rakentuu sisällöilisiin

påäteemoihin. i.Jiirä ovac

- rulevaisuusaianelu ja ennakoindryö

- asiakkuudet, kumppanuuder ja

verkastot
- yri$4yys ja iohtaminen
- taioudenhallinea ;a -suunnirtelu
- str-acegrnen työhyvin.roinri
- ennakoiva rurvallisuuskulttuuri
- lakisäteiset suunnitelmat

- digialisaatio ia tiedolla iohtaminen
- jatkuva paranraminen !a laacutyö

Teernat ovat alusavia -
osallistu!aryhmän rarpeiden mukaan

muuncuvia.

Vaimennus käynnisrerän yhteisellä

orientointiosuudella ja pätetään myös
yhteisellä tilaisuudella.

Toteutus

Valmennus aioittuu noin r;uod€n

ajan jakoile ala|la 27 .9 .201 'o - 28.09 .20lr7

Valmennus sisältää l2 lähiiaksoa ja lisäl<si

y!'ityksen omaan toiminfaan sovellefcavat

tehcävät valmennuksen teemoien
mukaisestr sekä yrityskohtaiset, ohjatut
kehittämis- ja projekticyöt.
Valmenn uksen päärytr/ä yrityl<sellä on

käytössään prosessin aikana ryösretty
tuoctavuuden ja r:yöhyvinvoinnin

toim€npideohielma.

Valmennuksen kokonaiskesro on 50 pv

(lähiopetus ja itsenäinen ryöskenteiy
yhteensä).

Lähiopetuspäiviä on noin lkrtlkk. Ne
toteutetazln Kokkofassa.

osallistu jayritTksissä rai osalliscuiien

kanssa erikseen soviituina yhreisinä

benchmarking -vierailu ina.

Ryhmäpäivät rakentu'rat seuraavasti:

aamupäivä:

' vuorovail<ufteiset ssiantuntiialuennot,
- puheenvuorot teemaan liirry*en

- yrityscase

iltap{uå:
- kehiteämiscöiden work shop -
ryösl<enrely

- yrrrJsi<ohtarnen klinikkatuki

Ryhmåpäi.riin sisältyvät työhyvinvoinnin
deroisi<ut.

Lisätietoja

I(PEDU aikuiskoulurus
Tuottavuusklin ikka

Anne lsokoski puh. 040 808 5025

liris Niemonen puh. 044 725 08t1
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat
muotoa etunimi.sul<unimi(a$kpedu.fi.

Jctk"uv* haku

!

INNOSTU fA UUDISTU-
TUOTTAVUUSVALMENNUS

OPITU3ITIUOTO
D*onimuoto.opetus

I(ESTO
27.t.2016-20.9,21t 7

PA'KKA
trokkola

$illtTA
750 €

OPPTLÅTTO3

Ieski-Fohjanmaan
dkukhsulr*us

{f kpedu KESKi"PSH;ÅNMAAN KcULU.IUSYIT tYiv{A I KPf DU,FI
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Edelläkävijyyttä ja eväitä
työu rien pidentämiseen

EVE.HANKE JA COVID-19 PANDEMIA 31082020

Keväällä 2020 pandemiaksi muuttunut globaali COVID-19, TTT:n linjaukset ja Suomen

hallituksen toimet ja poikkeustilakäytännöt vaikuttivat myös EVE-hankkeen toimintaan ja

toteuttamiseen. Suunniteltua toimintaa ja toteuttamistapoja, omaa työskentelyä ja

asiakasyhteydenpitoa jouduttiin muuttamaan ja päivittämään ja muuttuviin tilanteisiin monin

tavoin soveltaen. Kaikkea suunniteltua ei voitu toteuttaa, osa keskeytyija valmisteltuja

peruuntui tai myöhentyi - pääosin asiakas- ja sidosryhmäkumppanuuksissa tilanteen

aiheuttamista muutoksista johtuen.

Alla joitakin esim. COVID-19 vaikutuksista:

o siirryttiin etätyöhön: EVE-työntekijät tekivät 03-0612020 ajanjakson pääosin etätyötä.
Etätyöskentelyyn tehtiin keväälle työsuunnitelma ja opittuja verkkotyöskentely ja -
yhteydenpito ja tiedonvälitystapoja otettiin mon ipuolisemm in käyttöön. Osaamista
myös syvennettiin, laajennettiin ja uusiin tapoihin tutustuttiin -EVe-työntekijät tekivät
digiloikan ja sitä jatketaan.

o peruttiin Ollapa Pomo 2025 -seminaari 16.03.2020 sekä elokuussa myös
valtakunnalliset Henry ry:n kesäpäivät 28.08.2020

o toteutettiin kartoituksia ja asiakasyhteistyöpilotteja vajaina tai suppeampina
. siirrettiin Täsmäkoulutukset kansalliseen tukirahoitukseen: EVE

TäsmäKoulutustoiminta päätettiin 01 -0612020 seurantajaksoon. Hienoa oli, että tässä
tilanteessa valmistellut koulutukset voitiin siirtää ja hankkia ELY:n kansallisella
tukirahoituksella

o päätettiin käytännön toimenpiteet, aikaistettiin päättämistoimia: Rahoittajan kanssa
sovitusti hankkeen päättämiseen liittyviä käytännön toimia myös aikaistettiin.
Loppuraportointiin liittyvä suunnittelua ja toteuttamista aloitettiin jo keväällä ja jo
a I kusyksyn aika na toteutetti i n päättäm iseen I i ittyvät toi m i n nat.

EVE-hankkeessa reagoitiin myös COVID-19 aiheuttamiin akuutteihin tilanteisiin:

. toteutettiin asiakkuuskumppanin tarpeisiin YT- tiedon tarpeisiin verkkovalmennus ja
KP E D U Työelämäpalvel u issa tal len ne - verkossa yritysten hyödyn nettäväksi

o oltiin mukana suunnittelemassa ja valmistelemassa yrittäjäwebinaarisarjaa, tukemaan
yrityksiä erityisesti tässä muutostilanteessa, Yksi toteutettiin keväällä 2020.

-onPd
Y.asvua 

!a tYötä

Vipuvoimaa

EU:lta
2O14-2O20

Euroopan unioni
Euroopan soslaallrahasto

EUEå8I8
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EVE-hankkeen osalta COVID-19 vaikutukset jäivät kohtuullisiksi ja paljon suunnitellusta

voitiin toteuttaa. Paljon myös opittiin ja luotiin uusia hyviä käytäntojä. Kokonaisuutena

mielenkiintoinen ja mieleenpainuva kokemus. Työn näkökulmasta pääosin myönteisin

tuntemuksin.

Tätä kirjoittaessa, elokuussa 2020, näyttää siltä että COVID-19 takia EVE-hankkeessa

keväällä 2020 toteutetut ratkaisut ja tulevan ennakointi ovat olleet oikeita - eritoten kun

COVID-19 pandemian toinen aalto näyttää vahvasti merkkejään. Näyttää myös siltä, että

tuleva syksy 2020 jatkuu vahvasti etätyönkäytännöin.

Korona tilannetta, tietoa

31.08.2020

Koronavilkku-sovellus jo julki sovelluskaupoissa.

30.08.2020

Sff Suomessa on raportoitu 28 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on todettu 68 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

IJusia tartuntoja on kahden viime viikon aikana todettu 346 kappaletta, kun edeltävien kahden viikon
aikana luku oli 278.

Kuluneen viikon aikana tartuntoja todettiin THL:n mukaan 157, joka on 32 tapausta vähemmän, kuin
aiem pana seifsemän vuorokauden aianiaksona.

Yhteensä koronatartuntoia on varmistettu Suomessa nyt I077

Maailmanlaajuisestitartuntoja on io yli 25 milioonaa.
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30. 08. 2020 : Ku hmon kau pu nki esittää u seita rajoitustoim ia alueell a hav aitu n I aajan
koronatartuntatilanteen takia. Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta altistuksesta on löytynyt tähän
mennessä jo 14 koronatartuntaa ja 130 altistunutta.
Kuhmon julkaiseman tiedotteen mukaan muun muassa kaikki kaupungin järjestämät tilaisuudet
perutaan, toisen asteen oppilaat joutuvat etäopetukseen ja ravintoloihin suositellaan rajoituksia.

Useimmat rajoitukset kestävät 6. syyskuuta asti.

Hallitus palautti 24.8. raiavalvonnan ia karanteenisuosituksen kymmeneen maahan. Raia-alueilla
asuvien liikennettä on helpotettu Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajoilla. Suomesta saa matkustaa
vapaasti enää 15 maahan.

Koronakriisin pysyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset riippuvat kriisin kestosta ja
sen syvyydestä. Epidemian oletettiin olevan hallinnassa kesän alussa, kun hallituksen
rajoitustoimenpiteet, julkisten toimijoiden antama ohjeistus sekä kansalaisten ja yritysten oma
sopeutuminen uuteen tilanteeseen toimi haluttuun suuntaan.
Epidemian alkuvaiheessa pidettiin mahdollisena, että muutaman kuukauden kestävien
sulkutoimenpiteiden ja rajoitusten jälkeen palattaisiin nopeasti kriisiä edeltävään tilanteeseen.
Rajoitusten purkautuessa uusien tapausten määrä ja ilmaantuvuus lähtivät nousuun heinåkuun alun
mataliin lukemiin verrattuna. Elokuun lopussa 2020 tautitapausten määrä Keski-Pohjanmaalla oli 28
kpl.

Suomessa todetut COVID-19 -tapauksot tllastolntlpålvån mukaan
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Tautitapausten määrä Keski-Pohjanmaalla 28 kpl (päivitetty 3L.8.2O2O. Lähde www.thl.filkoronakartta

Suomessa on pystytty eståmään viruksen kiertoa tehokkaasti erityisesti nopeilla rajoitustoimilla
epidemian alkuvaiheessa. Jatkossakin viruksen mahdollista toista aaltoa tai uusia tautiryppäitä
voitaneen merkittävästi rajoittaa varautumisen, tehokkaan testauksen ja jäljityksen avulla sekä vielä
jäljellä olevien rajoitustoimenpiteiden, sosiaalisen etäännyttämisen ja tarvittaessa lisärajoitusten
myötä. Edellä mainituilla tullee oleman esimerkiksi uuden 3K-hankkeen käytännön toteutuksen
suunnittelussa sekä yrityskumppaneiden sitouttamisessa.

Lähde: COVID-19-kriisin haitallisten vaikutusten ehkäiseminen kestävän kehityksen periaatteiden

mukaisesti Tiedepaneelin vastaukset valmisteluryhmän kysymyksiin
https://valtioneuvosto.fildocuments/IO6I6/2L411573/VNK Tiedeoaneelin raoortti 200601.odf/b3c837ba-

02a1-693b-ccfS-fbdada481c01/VNK Tiedepaneelin raportti 200601.pdf
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Edelläkävijyyttä ja eväitä
työurien pidentämiseen

EVE:stä LAUSUTTUA 31082020

"Kiitos koulutuksen monipuolistumisesta kuuluu aktiivisille Kpedu:n EVE-hankkeen yrityskehittäjille.

He selvittelivät vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Täsmäkoulutuksen idea on loistava." tj Hannu Göös,
Korallituote Oy

" Koska kyse on nimenomaan meille räätälöidystä ja paikan päälle tuodusta koulutuksesfa, se on
selkeästi innostanut monia hankkimaan vielä lisääkin koulutusta" toimitusjohtaja Katri-Helena Syri,

Kitinkannus

"Kannustan jokaista yritystä ja yrittäjää miettimään oman yrityksen hyvinvointia. Hukka väheniturhan
jaarittelun poisjäämisen myötä ja tehokkuutta saatiin aika paljon aikaiseksi. Tulemme edelleen
toimeen samalla porukalla, vaikka liikevaihto onkin noussut. Kun saimme liriksen ja kumppaneiden
avulla suurimmat asiat hoidettua kuntoon, on nyt helpompiomin voimin kehittää pienempiä

kokonaisuuksia. Kyllä tästä sellainen kehittämisen nälkä jär." Yritysjohtaja Antti Viitala, Muoviitala Oy

"Valmennus avasi silmäniymmäftämään, mitä kaikkea sisältyy laadukkaaseen henkilöstöhallintoon.
Se o/i parhaimpia koulutuksia mitä olen koskaan käynyt. " tj. Martin Brandt, Canorama Oy
"Valmennus vahvistitarvetta henkilöstöammattilaiselle Canoramalla. Valmennus toimi hyvin
avartamaan käsitystä HR;sfä yleisesti, sen laajuutta. Avasi silmiä asian tärkeydelle vielä entisestään.
Jos valmennusta ei olisi ollut Terhiä ei olisi palkattu. llman valmennusta ketään ei olisi palkattu vielä
ainakaan viime vuonna. Tänä vuonna asia olisi edennyt ehkä muuta kautta." tj. Martin Brandt,

Canorama Oy
" Iässä on kyseessä semmoinen erikoisosaamisalue, johon täytyy osaamista ollakin. Olen
tyytyväinen, että saimme rekrytoitua innokkaan henkilön, joka on valmis kehittämään osaamistaan"
tj. Martin Brandt, Canorama Oy
"Olen ottanut henkilöstöhallinnon tehtäviä pikkuhiljaa itselleni. Aiemmasta koulutustaustastanion
todella ollut hyötyä. Paljon olen kahdeksan kuukauden aikana päässyt tekemään - yhdet
työsuojeluvaalitkin jo järjestin" HR -koordinaattori Terhi Nygård, Canorama Oy
" Yhtäkkiä eteeni aukeni huippu paikka, johon juuri minussa nähtiin olevan potentiaalia. Haluan jakaa

teille oman uratarinani, ja tsempata sillä erityisesti heitä, jotka etsivät vielä omaa a/aansa." HR -
koordinaattori Terhi Nygård, Canorama Oy
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"En ole eläissäni nähnyt parempia rapoftteja (C&O Osaamiskartoitus),", tjJyrkiVeijola, Jokilaakson
Taloustaitaja Oy

'C&Q Systemsillä oli ilo saada olla mukana EVE-hankkeessa. Hankkeen toimijat ottivat
osaamiskartoitustyökalumme hienostija monipuolisesti käyttöön. Yhteistyö hankkeen toteuttajien
kanssa oli mutkatonta ja innostavaa - kaikesta välittyi heidän vilpitön halunsa tukea Keski-
Pohianmaan yrityksiä liiketoimintansa ja osaamisensa kehittäml'sessä." tj. Taina Hanhinen, C&Q
Systems Oy

" Se miten lrma ja liris olivat rakentaneet valmennuksen sisällön ja lähestymistavan
henkilöstötehtäviin, oli hyvin käytännönläheinen. Kaikki turha ylimmän tason teoria olijätetty pois - ja
se sop/ tällaiselle ihmiselle, joka haluaa puhua asior'sfa niin kuin ne ovat. Henkilöstöpäällikkö Gina
Tallqvist, Tallqvist Oy
"Aloitin viime vuonna KPEDU:lla HRq-valmennuksen ja voin kyllä sanoa, että olin siltoin ja oten
vieläkin posiflvisesti yllättyny koulutuksen äärettömän hyvästä laadusta ja kiinnostavista aiheista.
Nosfan hattua KPEDU:lle ja varsinkin koulutuksen järjestäneille liris Niemoselle ja lrma lkäheimolte.
Tämä iälleen kerran näyttö siitä, mitä huippuluokan osaamista Kokkolasta löytyy. Tervetuloa vaan
muutkin, täällä on hyvä asua, tehdä töitä ja opiskella!" Henkilöstöpäällikkö Gina Tallqvist , Tallqvist Oy
11.6.2020 Linkedin

"Olen innoissanitäydentämässä omaa osaamistani. HR-osaaminen kasvaa fässä aivan varmastija
toivon työskenteleväni jatkossa HR-alalla." Jaana Koivisto, 812019 Linkedln

"Ja tietenkin nämä huippuosaajat (Kpedu) ovat mukana HENRY ru Pohojanmaan alueverkoston
vetohommissa. Kyllä on komiaa!" Marita Salo

" Olipa erinomainen ja hyödyllinen työkalu (OJK). Kiitos kun sain kokeilla. Laitoin työkatun testiin myös
johtoryhmällemme " johtaja Ritva-Liisa Nisula, Pro-Agria Keski-Pohjanmaa

" Koulutuksen (Täsmä ) suunnittelutyö on tiivistä ja antoisaa " Täsmäkouluttaja Ritva Padinki

"EVE-hankkeen tavoitteena on tarjota pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista yhteistyötä yritysten ja
organisaatioiden toiminnan kehittämiseksi - ja mikä sen parempaa, jos yrityksen HRloiminnan
kehittäminen iohtaa vieläpä aktiivisen ja innokkaan opiskelijan työllistymiseen." projektipäällikkö liris
Niemonen, Kpedu EVE-hanke

"Työntekijöidensä osaamista uudistamalla yritys voi parantaa henkilöstölähtöistä tuottavuutta sekä
koko yrityksen työelämän laatua ja muutosvalmiutta" Projektipäällikkö liris Niemonen, Kpedu EVE-
hanke

"Kun työntekijä kokee voivansa kehittää omaa työtään ja olevansa osa yrityksen strategiaa, työ ja
työelämän muutokset saavat aivan erilaisen ja innostavan merkityksen" HR- yrityskehittäjä lrma
lkäheimo, Kpedu EVE-hanke
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" Hankkeessa erittäin hienosti hyödynnetyt yhtieshankintakoulutusmahdollisuudet. TäsmäKoulutuksina
ovat minusta hieno kehittämishankkeen ponnistus. Teidän ahkera yrityskentällä

kiertäminen/kontaktointi on todellakin tuottanut tulosta osaamispääoman lisäämiseksi niin yrityksille
kuin koulutetuille itselleen" ELY, EVE-rinnakkaishankkeen vastuuhenkilö.

Henkilöstöhallinnon osaamisalan sisällyttäminen KPEDU:n liiketoiminnan erikoisammattitutkintoon on
täysin EVE-\ankkeen ansioita. KPEDU, tutkintovastaava
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