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Raportti

Laatustrategian toimeenpanon tuki
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Hankkeen nimi

Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke)

Osahankkeen toteuttaja

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

(koulutuksen järjestäjä)

Osahankkeen yhteyshenkilö ja
yhteystiedot

Niina Patrikainen
niina.patrikainen@kpedu.fi
puh. 044 725 0019

Osahankkeen toiminta ja saavutetut tulokset
Tavoite

Tulokset

Hankkeen tiivistetyssä hankekuvauksessa kuvatut tavoitteet

Konkreettinen hankeen mitattavissa oleva tulos tai tulokset,
jonka hanke tuottaa tavoitteen toteuttamiseksi.

Hanke tekee yhteistyötä ja
verkostoituu myös muiden laatustrategian toimeenpanoa
tukevien hankkeiden kanssa.

Kevään 2012 aikana
saavutetut tulokset
KPEDU on osallistunut kaikkiin
hankkeessa järjestettyihin verkostotapaamiseen Rovaniemellä, Kajaanissa sekä verkossa
(iLinc). Rovaniemen tapaamisessa KPEDU esitteli verkostolle nykyistä toimintajärjestelmäänsä sekä sen kehittämistavoitteita.

Laatustrategian toimeenpanon
tueksi hanke laatii kuvauksen
tai mallin laatu- tai toimintajärjestelmästä (laadunhallintajärjestelmästä)

KPEDU on osallistunut myös
kansallisen laatuverkoston tapaamisiin.
Uuden toimintakäsikirjan tekstiosia on tuotettu ja päivitetty.
Tutustuttu Kajaanin toimintajärjestelmään. Valmistauduttu uuden intran käyttöönottoon.

Hankkeessa käynnistetään
pohjoisen Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien
laatuverkostoyhteistyö.

Syksyn 2012 aikana
saavutetut tulokset
KPEDU oli mukana luomassa laatuverkostoyhteistyömallia pohjoisen
Suomen koulutuksen järjestäjille.
KPEDU osallistui kansallisen laatuverkoston tapaamisiin ja Laatua
laivalla-seminaariin.

Toimintakäsikirjan ja muun toimintajärjestelmädokumentaation siirto
uuteen SharePointiin aloitettiin.
Määriteltiin KPEDU:n toimintajärjestelmän keskeiset elementit
EFQM-mallin mukaisesti.
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Raportti

Laatustrategian toimeenpanon tuki
Laadun ja tuloksellisuuden
mittaamista ja ohjaamista ohjaavien mittareiden kehittäminen.

Tutustuttu muiden koulutuksen
järjestäjien laadun ja tuloksellisuuden mittaamiseen.
Nykyisen mittariston arviointi
tehty KPEDU:n laatutiimissä;
tunnistettu vahvuudet ja heikkoudet sekä puutteet.
Laadittu ja määritelty aikuiskoulutuksen tuloskortti, joka huomioi
kaikki aikuiskoulutuksen koulutusmuodot.
Laadittu ehdotus kaikkea toimintaa koskevasta mittaristosta ja
käsitelty se KPEDU:n laatutiimissä.

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä laatii omaa organisaatiota koskevan laadunhallinta- tai toimintajärjestelmän
laatimisen tai kehittämisen
suunnitelman hankkeessa luodun mallin pohjalta.
Hanke järjestää hankkeen lopussa kaikille avoimen päätösseminaarin, jossa kerrotaan
miten hankkeessa mukana
olevat koulutuksen järjestäjät
kehittävät laatutoimintaansa
hankkeen päättymisen jälkeen.

--

Hanke tekee yhteistyötä ja
verkostoituu myös muiden laatustrategian toimeenpanoa
tukevien hankkeiden kanssa.

Päätösseminaarin aika on sovittu ja se pidetään 11.12.12.2012. Asiasta on tiedotettu KPEDU:n henkilöstöä sekä
kansallista laatuverkostoa

17.1.2013
Käynnistetty opiskelijahallintojärjestelmästä riippumattoman tietovaraston edellyttämää käsitemäärittelyä viranomaistilastointia ja toiminnanohjausta varten yhdessä eräiden muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Tehty selvitys käytössä
olevan SharePointin mittariominaisuuksista.
HR-järjestelmän käyttöönoton
suunnittelu tehty myös tilastoinnin
ja raportoinnin näkökulmasta.
Uudistettiin opiskelijapalautteiden
raportointi- ja käsittelymallia.
Uudistettiin ammattiosaamisen
näyttöjen oppimistulostiedon raportointi- ja käsittelymallia.
KPEDU osallistui aktiivisesti hankkeessa yhteisesti tuotetun toimintajärjestelmäkuvauksen laadintaan.
Samaan aikaan aloitettiin oman
toimintajärjestelmän kehittämissuunnitelman 2013-2015 teko.
Järjestettiin päätösseminaari yhdessä koordinaattorin kanssa. Esiteltiin päätösseminaarissa KPEDU:n toimintajärjestelmää ja sen
kehittämisaikeita.

