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LAMPPU2015 Laatustrategian toimeenpano pohjoisimmassa Suomessa 2015 mennessä -hankkeen osahanke
Hankkeen partneri
Kemijärven kaupunki, Itä-Lapin ammattiopisto
(koulutuksen järjestäjä)
Hankkeen partnerin yhteystiedot Jorma Raappana
jorma.raappana@kemijarvi.fi, puh. 040 721 8903
Myllylammentie 23, 98120 Kemijärvi

Partnerin (osahanke) toiminta ja saavutetut tulokset
Tavoite
Hankkeen tarkennetussa toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet

Itä-Lapin ammattiopistolle laaditaan, yhteistyössä hankkeessa mukana olevien pienten koulutuksen järjestäjien
kanssa, omaa organisaatiota
koskeva laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tulokset
Kevään 2013 aikana
saavutetut tulokset
Itä-Lapin ammattiopiston toimintajärjestelmän rakentaminen on
käynnistynyt. Prosessien kuvauksia on laadittu yhteistyössä
johdon ja henkilöstön kanssa.
Kuvauksissa on käytetty IMStoimintajärjestelmää.
Toimintakäsikirjan laatiminen on
hyvässä vaiheessa ja sen teossa on ollut apuna verkostokumppaneiden mallit. Toimintaa
ohjaavien mittareiden käyttöä
ollaan demottu ja oppisopimuskoulutukseen palautejärjestelmän kehittäminen on työn alla.
Kehittämistyössä on ollut apuna
Q-master -koulutuksen asiantuntijaluennot.

Syksyn 2013 aikana
saavutetut tulokset
Itä-Lapin ammattiopiston toimintajärjestelmän rakentamista jatkettiin.
Prosessien kuvaukset ovat oppisopimuskoulutuksen ja palvelualojen
osalta lähes valmiina. Teknisillä
aloilla työ on aloitettu. Prosessit on
kuvattu IMS-toimintajärjestelmään.
Toimintakäsikirjan laatimista jatkettiin syksyn aikana. Organisaatiomuutokset sekä käynnistetyt
yhdistymisneuvottelut Rovaniemen
koulutuskuntayhtymän kanssa
asettivat haasteita toimintakäsikirjan laatimiselle.
Oppisopimuskoulutuksen palautejärjestelmää kehitettiin Q-master –
koulutuksen kehittämistyönä.
Opiskelijahallinnon dokumenttien
siirto sähköiseen toimintajärjestelmään aloitettiin.
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Tutustutaan verkostossa olevien sekä ulkopuolisten tekemiin laatu- tai toimintajärjestelmän kuvauksiin.
Itä-Lapin ammattiopiston toimintajärjestelmä kuvataan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille
ja sidosryhmille (ml. koulutuksen järjestäjän hallinto, opiskelijat, henkilöstö ja työelämä)

Toimintajärjestelmää on rakennettu sisäiset ja ulkoiset asiakkaat sekä sidosryhmät huomioiden.
Teeman verkostokokouksissa
on laadittu toiminnan nykytila- ja
tulevan suunnitteluraportti ja sitä
on verrattu verkostokumppaneiden tilanteisiin.
Teemakumppaneiden kanssa
on suunniteltu Laatuviestinnän
kulmakivet -koulutusta syksylle
2013.
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Teemakumppaneiden kanssa järjestettiin Rovaniemellä Laatuviestintä ja henkilöstön sitouttaminen
toimintajärjestelmään -seminaari.
Teeman verkkokokouksissa jatkettiin toimintajärjestelmien kuvauksien vertailua.
Koulutuksen järjestäjä keräsi syksyn aikana tietoa sisäisen viestinnän nykytilanteesta. Tarkoituksena
on selvittää koko henkilöstön kokemuksia hyväksi havaituista viestintäkäytännöistä, viestintätarpeista
ja viestintäarvostuksista sekä päivittää näiden pohjalta Kemijärven
kaupungin viestintää koskeva ohjeistus.
Oppisopimustoimisto osallistui vertaisarviointiin Lapin oppisopimuskoulutuksen järjestäjien kanssa.
Tavoitteena oli oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämiseen liittyvien tietojen ja toimintojen / hyvien
käytänteiden kehittäminen sekä
käytänteiden levittäminen. Vertaisarviointiin osallistuivat keskeiset
oppisopimustoimistojen työntekijäryhmät sekä sidosryhmät.

