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EVE-hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa yritysten henkilöstölähtöistä 

kehittämistä tukevia verkostoja alueelle ja verkottaa niihin EVE-osallistujia.  Työ 

käynnistettiin heti hankkeen alussa: jatkettiin HR-tyhyverkostotoimintaa, verkostoiduttiin ja 

rakennettiin ns. tuottavuusverkosto, käynnistettiin laatu- ja tyhyvauhdittamotoiminnat ja 

liityttiin mukaan TyhyX-toimintaan.    

Sitran Oppimisen aika -teeman alla on vahvasti nostettu esiin jatkuvan oppimisen ja 

kestävän kyvykkyyden rakentamisen tärkeys tulevaisuuden menestyksessä ja 

kilpailukyvyssä, kasvussa. Tässä työssä nähdään merkityksellisenä jatkuvaa oppimista 

tukevat verkostot, ekosysteemit.  Käytännön esimerkkinä Finanssialan ja Varman tekemä 

yhteistyö ko. toimialan kyvykkyyden, jatkuvan oppimisen ekosysteemin rakentamisessa 

(FIOS, FinanssiAkatemia).  EVE-hankkeessa ollaan ajassa mukana: käynnistetty ja luotu 

edellytyksiä verkosto-oppimiselle.     

Hankkeen aikana on tuottavuusklinikka rakentanut tavoitteisesti HR-asiantuntija- ja 

vertaisverkostojaan ja hyödyntänyt niitä sekä kehittämis- että palvelutoiminnassaan, 

yritysten kehittämispiloteissa ja linkittänyt niiden osaamista ja palveluja 

kehittämiskumppaniyrityksille.  

Hanke on myös jalkauttanut alueelle aktiivisesti valtakunnallisesti 

organisoitujen asiantuntija- ja vertaisverkostojen aluetoimintaa: henkilöstöjohtamisen 

yhdistyksen Henry ry:n Pohjanmaan aluetoiminnan sekä Laatukeskuksen 

laatujaostoiminnan -Priima Botnian.  KPEDU olikin liittyessään Henry 

ry:n jäseneksi ensimmäinen toisen asteen oppilaitosjäsen.   

EVE-hankkeen työntekijät ovat aluetoiminnan käynnistäjinä olleet myös aluevastaavina 

Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena on kuitenkin jatkuvuus ja sitä on pyritty varmistamaan 

sillä, että nykyiset ja uudet aluevastaavat tulevat ensisijaisesti yrityksissä. Tässä on 

onnistuttu.  

  
Verkostot ja yhteistyö  

Henry ry   

• jäsenet HR-ammattilaisia, HR-työssä mukana olevia - osaamista ja vertaistukea  

• HRX-tapahtuma, kesäpäivät, koulutukset ja valmennukset,   

• HR-työpaikat, Henry Akatemia, teemaverkostot…..  
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• alueverkostotoiminta ja niiden tilaisuudet, tapahtumat   

 

o Keski-Pohjanmaa gina.tallqvist@tallqvist.fi  ja KPEDU tuija nissilä@kpedu.fi   

o Pohjanmaa tarja.dalkvist@netikka.fi   

o Henry ry:n valtakunnalliset kesäpäivät Kokkolassa 28.8.2020, COVID-19: 

peruttu   

o HR-Katiska koottu hankealueelta HR-ammattilaisia verkottumaan 

keskenään.   

o osaamisen ja tiedon jakaminen, HR-toimijoista, toiminnasta ja tuloksista 

informointi, Pohjanmaan Henry ry:n toimintaan aktivointi sekä HR-osaamisen 

kehittämiseen/HR-koulutuksiin verkottaminen Henry ry:n 

aluevastaavat, ks edellä  

  

  

Laatukeskus    

• Suomen laajin laadun ja kehittämisen ammatillinen yhteisö   

o Pohjanmaan laatujaos -Priima Botnia   

o taustalla EVE-laatuvauhdittamo  

o yritysten ja organisaatioiden laatuverkosto alueella  

o tilaisuuksia, vierailukäyntejä, tietoa ja tukea laatutyöhön  

o jäsenten yhteistyö, verkostoituminen ja vertaistuki  

o Keski-Pohjanmaa miia.laakso@protect.fi , pj  

o Pietarsaaren alue jenny.valo@solving.fi  

o Etelä-Pohjanmaa johanna.torvela@ejendahl.fi   

 

Sekä Henry ry:n että Laatukeskuksen alueellisten toimijoiden tilaisuudet, tapaamisen ym. 

löytyvät ja niihin ilmoittaudutaan valtakunnallisilta sivuilta.   

 

Tyhy-verkostot ja tyhy-yhteistyötä  

• EVE-esiselvityksen aikaisesta yritysten ja organisaatioiden tyhy-vastaavien 

tapaamisista  

mailto:gina.tallqvist@tallqvist.fi
mailto:nissil%C3%A4@kpedu.fi
mailto:tarja.dalkvist@netikka.fi
mailto:miia.laakso@protect.fi
mailto:jenny.valo@solving.fi
mailto:johanna.torvela@ejendahl.fi


3 

                                                     

               

• valtakunnallisen TyHyX -hankkeen alueelliseen toimintaan mukaan – Pohjanmaan 

työhyvinvointiverkosto jatkaa omaehtoisena toimintana   

• kirsi.rytkonen@kokkola.fi ja ritva.padinki@kpedu.fi   

  

• EVE-hankkeessa myös Yrittäjän Onnenpäivä 5.9.2017 tyhy-

palveluntuottajien messutapahtuma osallistujat EVE-tyhyvauhdittamoon   

• yhteistyö Hyvän Tuulen messut -tapahtuman kanssa, v. 2020 Hyvän Tuulen 

messut 26.9.2020 Kokkola, Tullipakkahuone  

• Täsmäkoulutusyhteistyö Kuntoutuspoolin ja 

sen jäsenyrityksien kanssa  Kuntoutuspooli tiina.brandt@anvianet.fi   

  

 

 TERVETULOA MUKAAN VERKOSTOIHIN!  

  

Henry ry:   

https://www.henry.fi/  

 

Laatukeskus:   

https://www.laatukeskus.fi/  

 

Pohjanmaan laatujaos -Priima Botnia:    

https://www.laatukeskus.fi/palvelut/hae-uusinta-tietoa/jasentapahtumat/jaostoiminta.html  

 

Hyvän Tuulen messut:  

https://www.facebook.com/hyvantuulenmessut.fi/  

 

tiedoksi FA-Finassiala/finassiakatemia:   

https://www.finanssiala.fi/finanssialasta/finanssiakatemia  

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyopaikkojen-tyohyvinvointiverkosto/alueelliset-

tyhyverkostot/keski-pohjanmaa/   
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