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Hankekoodi: 520461
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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'

3) Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti? Jos ei ole, niin milloin se

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"'

6 Hankkeeseen osallistuneet organisaatiot

6.1 Yritykset

Hanke vhteensä
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Pienivritvs

n
Suurvritvs

6.2 Muut organisaatiot

7 Lisätiedot

8 Liitteet ja allekirioitus
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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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tavoitteena on
viime vuosien aikana ollut nos-
taa suomdaista työelämä Eu_

roopan parhaaki. Tuo samainen favoi_
te on toiminut punaisena lankana myös
Kpedun Työelämäpalveluiden toimin-
nassa, kun yritysten osaamispäomaa
on kaivettu esille kehittämishankkeiden
myötä. Piiättymijssä olevan EVE-hank_
keen proiektipiäfikkö liris Niemonen
toteaa, että juuri henkilöstövoimava_
rat ovat ne, joilla menestytän, ia joilla
tuotravuutta ia työelämän hyvinvointia
saadaan aikaan.

-Osaamispäomaa tulisi yhä enem-
män 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 huo-
manneet, että yritykissä ei vielä tun_
neta osaamisen kehittämisen erilaisia
ioustavia mahdollisuuksia. Osaamis-
ta voi hankkia monin eri keinoin. Eri-
tyisesti työelämässä oppiminen ia työn
ohessa opiskeleminen on yksi niistä,
Niemonen toteaa

Tämän ymmärsi onnekseen myös
Ab Tallqvist Oy:n entinen henkilös-
töpäällikkö ja nykyinen toimitusioh_

taia Gina Tallqvist, joka EVE-hank-
keen myötä työn ohessa kehitti omaa
osaamistaan henkilöstöasioihin liit_
tyen. Kpedun ja EVE-hankkeen jäjes_
tämän HRq-valmennuksen myötä hän
sai käytännönläheistä oppia henkilös-
rötehtäviin.

Tallqvist kertoo saaneensa valmen-
nuksen myötä omaari työhönsä mo-
nenlaisia ryokaluia, joiden avulla hän
on pystynyr luomaan uudenlaisia toi_
mintatapoia ja uusia prosesseja työyh_
teisönsä kehift ämiseki.

-Yki fiirkeä näkökulma minulle oli
saada tieto kulkemaan uusien työnte-
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 ke-
hittämistyön ansiosta herätty huomaa-
maan, effä pienilläkin asioilla voidaan
saada merkittäviä asioita aikaan. Hän
toteaa Kpedun toimineen ikän kuin
tukipalveluna, aktivoiiana ia innosta_

iana yrityksille vieden heidän kehitys-
prosessejaan eteenpäin.

-Olemme saaneet hienoia tulok-
sia aikaiseksi. Haluankin näin hankkeen
pättyessä kiittä kaikkia mukana ollei_
ta yrityksiä yhteisryöstä. Haluan myös
muistuftaa, eftä Kpedun Työelämäpal_
velut auttaa yrityksiä aktiivisesti löy_
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
Niemonen kuitenkaan ehdi jäädä laa-
kereilleen lepäämään, sillä Kpedun
3 K-kehinämishanke on pyörähtänyt
seuraavaksi käyntiin. Niemonen ker_
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 tuo-
tantotekniikan y ritystä, ja ryhdymme
yhteistyössä kehittåirnän heidän osaa-
misen iohtamisen käytänteitä. Asiasta
kiinnostuneet yritykset voivat olla suo-
raan yhteydessä minuun, Niemonen.
vinkkaa.

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.

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

(ykpedu

E
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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

Versiohistoria

1. versio OJT-ohjelmiston määrittelystä

Päivitykset katselmoinnin pohjalta

Katselmointi ja lisäkommentit KPEDU/Fouga lT

Työversio 30.11 katselmoinnin perusteella

Päivitykset 30.11.katselmoinnin perusteella

Katselmointi ennen työn luovutusta

Kommentoinnit Fouga lT Oy:n sisältä vaatimusmääritteltTyn liittyen

Katselmointi ja tekniikan kommentit sisällytetty määrittelyyn

Versio 0.9 katselmointiin KPEDU ja Fouga lT Oy Teams-palaveriin

Loppukatselmointi ja jäädytys .pdf formaattiin ver,1,0

t7.1.1.2020

30.tt.2020

30.11.2020

7.12.2020

7.12.2020

t0,12.2020

10.12.2020

to.L2.2020

L0,L2.2020

to.12,2020

0.1.

0.2

0.2.t

0.3

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

0.9

1.0

www.fouga.fi
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Sisällys

1. Johdanto..

1.1. Tarkoitus ja kattavuus

1.2. Tuote ja ympäristö

1,3. Määritelmät, termit ja lyhenteet .,...

1.4. Standardit..

1.5. Yleiskatsaus dokumenttiin.,..,........

2. 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

2

ffiffi
Y-tunnus: 232486-3

www.fouga.fi
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22

Y-tunnus: 232486-3
vvww.fouga.fi

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

ffiffi
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Tiedosto Viesti Ohje Acrobat Q Kerro, mitä haluat tehdä

S| eoista - El n*istoi ft siirra- | b uu*u $ vastaakaikitte J Lahetaedeleen I Sr'r,r', " i fl Merkitse lr"

Spiraali EVE VS: Tällainen pitäisitaittaa tekstien kanssa, tuon sanat

o Anu Salo
Vastaanottaja lrma lkäheimo NKUUAN 

(IPPIililSEN IA

#a1\

?- ?

? 
Palautekierros

PARANIAIIIISEII
SP$AALIMALLI

# t J'7'lr'

I ?- ?

O Våstasit viestiin 27.8.2020 12:10.

A:/Ä Sp iraa I i- EVE { 1 ips-- '- 3MB

Hei,

Miltäpä tämå \rdikuttaisi?

Terveisin,
Anu

Låhettiijä: lrma lkåheimo <lrma.lkaheimo@koedu.fi>

Lähet€tty: torstai 27 . elokuuta ZB2g 1O:t4
Vastaanottåja: Anu Salo <Anu.Salo@ koedu.fi>
Aihe: VS: Tållainen pitä;si taittaa tekstien kanssa, tuon sanat

Pitäis saada asap,-- enne klo 12
Menee väliraportin liitteeksi
Tämä on vain netistä otettu kopio ja siten pi€isi taittaa ihan uusiksi, värit sininen, vihreä, oranssi

Kolmas nauha myös mukaan
Voidaanko neuvotella Teams kautta

L'TE-W
twldafuiw
pttfr o4o sa&s o25

Innostzlo'0&rtr!
ww.koedu.fi/eve

Uihettäiä: Anu Salo <Anu.Salo@kpedu.fi>

Lähetetty: torstai 27. elokuuta 2o2o 9:57
Vastaanottaja: lrma lkäheimo <lrma.lkaheimo@ kpedu.fi>

# Oppim'rsPYriilrdYs

EVE-h a n kkeessa
kehitetyn oppimisen
johta m isen spi raal i ma I lin
pä ivitystä Kped u:n
viestinnän kanssa
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O Tiimi

€/ Vasiaa

14.lokakuuta2020, iö 6. I I

AnuHaapasalo 14.10 14.20 Muokettu

Maanantaina klo 13 Työelämåpalveluiden kk-kokous. Kiydään lyhyesti yleisiä asioita läpi

alkuun. '(pedu Rekryja 3K-hanke ovat valmistautuneet esittåytymään lyhyesti. iGydään

hankkeita sen verran låpi mitäjokaisen nåistä hankkeista olisi hyvä tietää. Pohditaan yhdesså

miien voidaan tukea kahden alkaneen tärkeän hankkeen toimintaa !i;
Jos on jotain must-aiheita listalle niin Anulle viestiä.

Kokous ieamsissaja halukkaille Talonpojankatu 5 luokka I32. Valokuvaus kokoukenjälkeen
Umen tiloissa nettisivuja yms varten. Pukukoodi kuvia varten smad casual. Tausia on sininen,
joten kuvaajan toive oli hamaa. musta, valkoinen tms muu kuin sininen.

Teruetuloa iil fios on este niin ilmoita eiukäteen, elcei turhaan odotella)

l\lä]tå våhemmån
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Työhön liittyvien Covid'19 ohjeiden aktiivinen seu raaminen
Kpedu:n henkilökunnan, Työelämäpalveluiden ja EVE-

hankkeen Teams -kanavien kautta
( Kaikki tiimit

KPEDU henkilökunta

Yleinen

Korona lnfo

Opis&elijapaluttet

Osaamisen tunnistaminerl ja tunnusta-.-

Tyciäjän raDortöinti, seuränta Wilma, ...

2 piilotetiua kanavaa

Korona lnfo \frstit fiedostot Muistiinpanoi

Pese kåde! ffihaan ja pi<Jä turvavälia, Asenna koronavilkku-

Nöytå efiemmän

Soiten koronavalrniusryhmän tiedote z4.9.zo2o -
Uusia koronävirufanuntoja ei ole lodellu Soken alueella
krryoråsJdruositusta, joka pohjautuu kdm€n

korona-soite.fi

nTI

*

*
Sirkku Purontaus Z5-9 \4.31

Laitän tämän tånnekin ja lisåän wilmaan tiedotteeki

14. lokskuuta z0z0

Sirkka Purontaus 12-1A 12.42

Wilman korona ohje koko henkilöstölle 19.10. Alkaen

Tärkeitå koronaohjeitä 1 9.10.2020 alkäen

Ylläpitäjä - 17.10.2O2O

L?ihialueilla koronavirustilanne on leviämisvaiheessa-Tämän vuoksi Soitelta
kirjaimellisesti- OppilåitGsympåristoön tullaan vain terueinä maskil päällä! Kåsihygieniasta on huolehdittava-
Turvavälit muistettava ja koronavilkku. Koronatestiin kannattaa mennä heti,jos on oireitaja kotona pysytiävä

vähintään tulostietoon asti- Välitunneilla pysytään oman oppimisympäristön Iähei5yydessä. Ei hengailla ympäri
kampuksia tarpeettomasti. Vapaa-ajanvieton osalta ioivotaan teruetlå jädenkäyttöå: ei isoja kokoonturnisia,
välte!äån tarpeetonta rnatkurtelua.
Oppilaitosympäristoön tullaan vain terueinä maskit päällål Valtakunnallisen linjauksen rnukaisesti opiskelUat

Vain kånavan valvojat voivat lähettåå viestejä tässä kånavassa. X

;; :: .- -'tl

Vastaajana : infektiolää käri Marko
Rahkonen

U.tu . ..L.is !i.*...:

(7-kpedu

I nfektiolääkärin haastattelu

-l}"
> 4t o}t21 ,. 15:22

35 kel@ - O tykkjyset. 0 kcmhdttia
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Covid'19 vaikutuksia
syksyllä 2020:

etätyöohjeistus ja
maskisuositus
esimieheltä
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Yrittiiån Onncnpåivät

Sggglgggverkkosivut 30-8.201{i: lnnostunut työntekijä tekee yritykselle hWåä tuiosta-
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Q. Haku

Osaamisen johtamisen tila -
itsea rvi o i nti ka rto itu kse n o hj e I m isto ke h itys p roj e kti n

@ or-rervityshankinnanneuvotterutiraisuuskiinn.-- vaatimusmäärittely -hankinnan valmistelua.
Neuvottelutilaisuus kiinnostuneille Teamsilla 6.10

S( Kokous päåttyi '18 s 6.14 14.44

.3 Kokous alkoi 6-10 14.46

El Juhani olkkola {Vieras) liittyi keskusteluun kokous.

Lil, Juha Erkkilä liiill keskusteluun kokous.

e LiedesJarkko liittyi keskusteluun kokouE-

e Jyrki Veijola liittyi keskusteluun kokous.

El Vesa Haapaniemi liittyi keskusteluun kokous.

& Juhani Olkkola (Vieras) poisiui keskustelusta.

* Vesa Haapaniemi poistui keskustelusta.

53 Kokous päåttyi t h 12 min 6.10 15.58

Kokous
Tailenianui liris Niemonen

[irjoita uusi viesti

b!o@s

OJT- selvityshankinnan neuvottelutila isu us kiin n n ostu nei I le 6.1A.2020 klo 1 5.-1 6
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CiT-chieirnlstDn rnäåriiteiy
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muutos: tånään palaveri teams:llä: OJT-selvitystyö 2.palaveri
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1 kabrlu . 0 t)*låynii.0 lffiffiia
(2b

a

llilN
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0r

us-

Osaa rn isen johta m isen ti la -itsea rviointi ka rtoituken
ohjelmistokehitysprojekin vaatimusmäärittely
etäneuvottelutilaisuudet palveluntuottajaksi valitun Fouga
lT:n kanssa 30.11. ja7.L2.2020. Fougan rooli hankkeessa
on jakaa asiantuntfuutta ja tehdä vaatimusmäärittelfiö

OJT-määriltely FOUGA lT

2. määrittelypalaveri: esittely 30.11.2020 Teams, ko 12-

läsnä: Olli Mäkipelto Fouga It vastuuhenkilö

Ari Takkunen Fouga lt laatu ym.

Jukka Ylikarjula KPEDU, talous-ja hallintojoht.

liris Niemonen KPEDU, EVE-hanke

lrma lkäheimo KPEDU, E 
F|]UGR

ohielmistotudte voidaån toteutraa-

1. 1. Tarkoitus ta kattavuus

Ala olevassa kuvåssa ör mallinneilu käyteltiivå proGessi OJT-ohjelmiston
måå.ittelyn tekemiseen. aina vaatimusten måårittelyyn yalmlstaulrnnisesta

mäårittetyn hyvåksyntäån saakka.
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KPEOU TUKEE TIiTIi TYfiTI[

@tdt Parf@ksl Tuo @iM fft-
e m bimin6 pumhlilkuEtrtös
Kpeds TyöelånåP3tElddd bif,{F
nag km yrtrFg @is@ol@
m laidu dlb ketffiCtdl&eiJd
rty6tä Påeqrr6ssåoled EVE+flk-
ks p@i.laipaEk*ö li?ie trsffi
ro@ eEå iuuri hskilöstidlffi
d M e Filh nrnstytään, ia ioiia
tuotm@ ia lyateEtrån frflimidia
@däån dkaan

-Offbpä:i@albi yhäetr+
män ooda yrlelkslsså atttq te nä-
dä s mskiE/s. Yriq.s l1g6y/ dn
6affiFll4 s6 jrktJv@ kehiE:hi
seen tulisi ollaenemmä YåImiuksla

- ekä tyiktuEiilla ecä c/it@kiiöilE"
Vu6im wdla dfire m)rös hoc
lMnq ettåydq,ksi$ä ei vielå df,-
o6 0s2mb6 kehitdmi€n efil&
io@vie ffi hdollisuskia Osmb-
a voi hankkia @nin 6i keircin- E i-
tyisi tyeEnåsti oppimiH F q/ön

oh6e opiskelemi*n on yksi n;lstå,

f.liffiot@
T:irån ymmåFi onndc*n myös

Ab Tallqvis O/:n entind hskilös-
6päåtlikkö ta rykyinen toimicioh-

Eia Glna T.llqyisq ioke EVE-h&k-
kd rryö€ lfön d6a kehffi oma
osff isffi henkilönödioihin liit-
ry$- Kp€dun F EvE-hskksr i:i4e
räfiän HRq-Yålmsnuksen rnyöd hih
ei lq^:inoito,iiheirji oppä hokilös-
tå@fd\dr

Tdlqvisket@@ffiElm+
mken rryiStå @ työhönså me
n6låi5iå c//ökåIuia ioidd eulla hän
q py*ynyr lu@ uuddlaiia toL
milt@poiaF u6ia prcsF c/eyh-
eitdE kchia:tniski-

-Ylci *k ä rdkökdffi minulle oli
*dati@kllkffi u6i6q,öde
kiiö'rds ia kokffiids konkeideo
tinlE- Ucih tyitnekiidlE d doreiE
itui6, idlh p)5tytäs äyd€n€d6å1
sEäydmih€lMasåmis j@
ka@ ei@ ty6slennellejH löytyt.
llr@ qif@ m dka keiktå:l u@.
Tdlgvht(@

Nbmoodkin ieda etä rcn6-
e yritykss:i d yhd6*i tehdyn ke-
hitdsinyön ei@ hsåtD. hffia-
lirtr. eEå pienilEikin aloilh rcidaa
sö merkfu*iå 6id6 aikan. He
r@ Kpedun toimineen ikiån kuin
tukipälE una aktirciiea ja inn@-
ie /.iq/dlle vied6 heid?io kelrit/s-
p@jtreMFir

{Tkpedu

EU,[ta

MAINOS

w-kpedu.fi
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E
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ätoekniikm )rity*å ia D/Mymme
yheist/H k€hi!å(åän heidlh s-
mbeo iohmis ka4åreE Asie
kjinmiund yriryLs4 w;6 olla sG
l@ ykeydså minuun, Nimonen
vinkl€a

Eskäolffi ani$iMetd
öifrmjds&doiffi-Älgyd-
tyso m66tyrniren d ftjdb ktk-
kicnltei6Ei4 NimM@

Vai({€ eddllM hånke @r/y. et

Niercnen kd6ka eMi iädä la-
kereilleen lep:rämå5n, sillä Kpedun
lK-keh,ttåsishske on pyöråhtånyt
seuEvåksi k;i),ftiin. Niemoren kr-
@, ed Evd@4 m 6kåyr;tyk-
siä oMbtumistuke$a Iatul*
Ei$uden Misn Ekell@i€

-Tytidåhiin mMos on utkifru
ia muu6m sull@ sitly ennakd-

-Olmme saned hkoia tulok-
siaziGeki- Hd@&in nåin hankkg
på4/eS kitr'd katkh mul€m olleF

a yrjvl6iä yöeistyöstå: Hdum nrl.äE

muitu@ etd Kpedun Työeläm:ip+
vel( @ yrit)/laiä aktivissi löy-

ITALUATKo MUKAiAN osAAltlsEtrl
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lehden Työ ja
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Opetus- ja kulttuuriministeriö
20.1.1.202A päätöksellää n myönsi
Kped u : I le lil ketoi mi n na n

e ri ko i sa m m attitut ki n n o n

järjestämisoikeuden,
hen kilöstöha I linnon osaa m isa la I le.

EVE-ha nkkeen H Rq -valmennus
toimi asian innostajana ja
edelläkävijänä.

Ote pöytäkirjasta 2/2020, Kpedu:n Laaja johtoryhmä S 14

27.1.1..2020. UORY S 14: Ministeriön päätös / järjestämisluvan

m u utos L.1.2O2L a I kaen 43 / OO.OL.OO.OL/}O2O

"Koulutusyhtymö on L8.L2.20L9 hakenut opetus- jo
ku I tt u u r i m i n i ste r i ö Itö I i i keto i m i n n o n e ri ko i sa m m attit u k i n n o n
j ö rj e stö m i so i ke utta. O p etu s- j o ku ltt u u ri m i n i ste ri ö o n

pöötökseIIöön 20. LL.2020 nro VN/2166/2020-0KM-3
my ö ntö nyt I i i ketoi m i n n a n e ri koi so m m ottitutki n n o n
j ö rj e stö m i soi ke u d e n."

Opetus- ja
kulttuuri-
ministeriö

rua

m.77-M

KEklPöFme Kelunsyht/rnå

^mn 
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wr@mM1ffim3

Kdll-Poqnde lbtrldByftyhdn hdanq

Kafd-tohiffi@ ltuolutus$ttmt on -12m19 hkdmddalMiftu
urtklxojen i6 k@trtuks iåtesiåair&p€ds Kd*Jhresritsiedljå 6 h6kdxrt d<e
JårFaåt lik€iaimtutr sikdsfi md$0(lfr fi k@k4u$,

Ked\i-Pd irl@n Koduturyfi tymå hatee li&etoininE er*obdmrtitÅl'l6
jårFffiislupa. Halffia $ psustic all/6 !,tdäffi o*mifpefia pb
yrit!*s,så ia di kimialoils sld iohtanftkouluh/k@ mulffi dloitfi
opi*clidta ostlå |@lla @isF*ina. Ll5åkg jå46fåjå atUU, €nå
liik€tdfinM dl(oiffidttlr.d(hnon &!i6tänidå F asmis kdröådlsr pok6
bl(ffi F iå4erteHd lilkeloidme pe@tiddffi ja en€ilttutkhto setd dryöo jo M
i*iffilolEtr*s Effjnml

päl&bhut@n

Ogde ir kutwioinisbriö mudaa icdd.Potidms Kqiutusyfttymb sm*jflirlen
tu*niloFn jakolutl(s jå4ffilslup4 opde ja kultuuffiirts.iGriytröå Kes&.
Polrman lcolutrElhrymlrr dt.rd$ iäiogå lliksloirln@ dl@l€dmatia*iM
63714a.

LtM m drndlli{d tulknkie ia kdtutuks i*j61åniCupe. jakå sisåläl länå
päöksdlå t.l-2ml vdma t ldd Mkd

@b tu* Fd
&Tffitt
frt*lw&



Hankkeen
pä ättyessä
31. 12.2020
EVE-ha n kkeessa
työskennelleistä
ku usi hen kilöä
jatkaa Kpedu:n
pa lve lu ksessa .

EVE:n tulokset,
työka lut ja
hankittu
osaaminen
leviävät sekä
ju u rtuvat a lu ee I le.

liris Niemoneo, projektipäällikkö, 3K-hanke

lrma lkäheimo, johtamisen pt. tuntiopettaja

Ritva Pad in ki, hoitotyön opettaja

Virpi Virtanen, maatalousalan pt. tuntiopettaja

Maria nne Leimio-Seppä, projektityöntekijä

Kirsi Järvelä, asiakkuusvastaava / Työelämäpalvelut
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Edelläkävijyyttä ja eväitä
työurien pidentäm iseen

O:r3frireiir .n -.eil{ityr!i .<,ip1;!rkyv/l,e ja :<*vulta
' Tunneiko osisenne rykytilan. entä uudisar.iserpeei?
' Haiuad<c icrovå ia sitotrro väks! osamisen kehiröriseen?
. Cva*o edeltyryk*t r/öyhreisön iatkuwlie oppimieile kuoros*?

) kihde mukan uudistamaan yrityks6i
owisa ia siti rukcvaa iohtamista
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Hankkeen tila xÄvrururssÄ

3002AJI5910511

t\YhtNaisiaYhtNaisiaYhrNaisiaYhtNdisia

Koulutusi
tuntemal

Tutkija-
koulutusaste

Ylempi
korkeakoulu-

aste

Alempi
korkeakoulu-

aste

134191425021

NeYhtNaisiaYhtNaisiaYhlNaisia

Yrittäjänä tai
ah.

Työssä
Opiskelemassa/
koulutuksessa

{äPän
lublella

813181154716u
NaisiaYhtYhrä t\YhrNaisiaYhrNaisia

lkä ylilkä alle 30 vlkä 25 -29 vlkä alle 25 v

56171B

NaisiaYhrNaisiaYht

Muu julkinenKunta

Työnantaja



EVE-ha n kkeen
loppu ra portoin nin
tiimi Iiris Niemonen ja
lrma lkäheimo


