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Hankkeen nimi

Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke)

Osahankkeen toteuttaja

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

(koulutuksen järjestäjä)

Osahankkeen yhteyshenkilö ja
yhteystiedot

Sirpa Korhonen
sirpa.korhonen@jedu.fi
puh. 050 320 3286
Maaliskyläntie 2, 85500 Nivala

Osahankkeen tulokset
Tavoite

Tulokset

Hankkeen tiivistetyssä hankekuvauksessa kuvatut tavoitteet

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

Hankkeessa käynnistetään
pohjoisen Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien
laatuverkostoyhteistyö.
Hanke tekee yhteistyötä ja
verkostoituu myös muiden laatustrategian toimeenpanoa
tukevien hankkeiden kanssa.

JEDU:n yhdistymisprosessia
tukevan yhteisen laatu- ja toimintajärjestelmän toimintamallin kehittäminen

Kevään 2012 aikana
saavutetut tulokset
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on osallistunut aktiivisesti
hankkeen yhteisiin tapaamisiin
ja palavereihin. Verkstotapaamiset Rovaniemellä ja Kajaanissa
sekä kaksi videokokousta. Kajaanissa oli mukana myös oppilaitoksen johdon edustajia. Lisäksi JEDU on osallistunut kansallisen laatuverkoston tapaamiseen Lahdessa.

Syksyn 2012 aikana
saavutetut tulokset
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymästä on osallistuttu syksyn aikana
hankkeen järjestämiin tapaamisiin.
Tapaamiset ovat olleet verkossa
tapahtuvia verkostotapahtumia
sekä Kokkolassa pidetty kaksipäiväinen hankkeen loppuseminaari.
Syysloman vuoksi yhteen verkkokokoukseen ei ollut JEDUsta edustusta. Lisäksi osallistuttiin kansallisen laatuverkoston tapaamiseen
Järvenpäässä.
JEDUsta aloitti kolme henkilöä Q
Master –koulutuksen Kokkolassa ja
koulutuksen edetessä tehdään
yhteistyötä Rovaniemen ja Jyväskylän ryhmien kanssa.

JEDUssa on rakennettu sähköistä työpöytää. Sähköisen
työpöytä toimii laatu- ja toimintajärjestelmän sijoituspaikkana.
Sähköisen työpöydän ytimenä
on juuri toimintaan liittyvät mallit
ja prosessit.
Työ on aloitettu ja toimintajärjestelmätyön organisoiminen saatetaan loppuun kevään aikana.

JEDUn toimintajärjestelmän rakentaminen on hyvässä vauhdissa.
Syksyn aikana on haettu mallia ja
tapaa kuvata JEDUssa prosesseja.
JEDUssa alkoi marraskuussa 3
päiväinen OPH:n järjestämä tilauskoulutus oppimistulosten arvioinnista osaksi laatujärjestelmää. Koulutuksessa on mukana 20 eri alojen
edustajaa kuntayhtymästä, jotka
ovat mukana laatu- ja arviointityössä. Lisäksi johtamis- ja toimintakulttuurin muutokseen liittyen järjestettiin kaksi koulutuspäivää (2 ryhmää
esimiehiä), jossa käytiin läpi onnistumisen kulttuuriin perustuvaa joh-

2 (2)

Raportti

Laatustrategian toimeenpanon tuki

Laadun ja tuloksellisuuden
mittaamista ja ohjaamista ohjaavien mittareiden kehittäminen.
Laatustrategian toimeenpanon
tueksi hanke laatii kuvauksen
tai mallin laatu- tai toimintajärjestelmästä (laadunhallintajärjestelmästä)
JEDU laatii omaa organisaatiota koskevan laadunhallinta- tai
toimintajärjestelmän laatimisen
tai kehittämisen suunnitelman
hankkeessa luodun mallin pohjalta.
JEDU tiedottaa ja levittää tietoa hankkeesta omassa organisaatiossaan ja omille yhteistyökumppaneille
Hanke järjestää hankkeen lopussa kaikille avoimen päätösseminaarin, jossa kerrotaan
miten hankkeessa mukana
olevat koulutuksen järjestäjät
kehittävät laatutoimintaansa
hankkeen päättymisen jälkeen.

Laatu- ja toimintajärjestelmän
runko on Sillassa.

Hankkeesta tiedotetaan JEDU:n
www-sivuilla sekä sähköisellä
työpöydällä.
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tamista ja kehityskeskustelujen
merkitystä johtamisessa. Koulutuskustannukset eivät sisälly hankkeen varsinaiseen toimintaan vaan
koulutus osaltaan tukee hankkeen
toimintaa.
JEDUn mittariston pohjaksi on otettu KAMin ja PYHÄSIIAN mittaristot,
joiden muokkaaminen JEDUn tarpeisiin soveltuvaksi ollaan jo tehty
mutta työtä jatketaan edelleen-.
Laatu- ja toimintajärjestelmästä on
tehty malli Siltaan. Mallin toimivuutta testataan ja muutetaan tarvittaessa laatutyön edetessä.
JEDUn arviointi- ja laadunvarmistussuunnitelman runko on laadittu
syksyn 2012 aikana, toimenpiteiden ja vastuiden osalta suunnitelma on vielä kesken. Suunnitelma
valmistuu kevään 2013 aikana.
Hankkeesta tiedotetaan JEDU:n
www-sivuilla sekä sähköisellä työpöydällä.
JEDU oli mukana joulukuussa pidetyssä loppuseminaarissa Kokkolassa, missä hankkeen tuloksista
kerrottiin.

