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Laatustrategian toimeenpanon tuki
LAMPPU2015 - Laatustrategian toimeenpano pohjoisimmassa Suomessa 2015 mennessä –hankkeen
osahanke
Hankkeen partneri
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy,
(koulutuksen järjestäjä)
Hankkeen partnerin yhteystiedot Sari Hyrkäs, puh. 044 703 7714, sari.hyrkas@oakk.fi

Partnerin (osahanke) toiminta ja saavutetut tulokset
Hankkeen tilannekatsauksessa kuvastaan tiivistetysti miten hanke on edennyt suhteessa tavoitteisiinsa.
Ts. kirjataan mitkä suunnitelluista tavoitteista on toteutunut osin tai kokonaan kevään 2013 aikana (30.6.
mennessä) ja miltä osin toteutus jatkuu syksyllä.
Tavoite

Tulokset

Hankkeen tiivistetyssä hankekuvauksessa kuvatut tavoitteet

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

Luoda suunnitelma OAKK:lle
toimenpideohjelmasta, joka
tähtää vuoden 2015 OKM:n
arviointikriteerit täyttävään toimintajärjestelmään sisältäen
aikataulutuksen ja nykytilanteen arvioimisen ja kehittämiskohteiden määrittämisen. Tuloksena toimintajärjestelmän
ylätason kuvaus ja toimintakäsikirjan runko se suunnitelma
osa-alueitten kuntoonsaattamiseksi.
Kartoitetaan tilanne ja valitaan
prosessien kuvaustapa ja sekä
kuvataan/päivitetään prosessit
valituilla osa-alueilla. Prosessikartta, ydinprosessien määrittely ja 1-2 osa-alueen päivitetty
prosessikuvaus.

Kevään 2013 aikana
saavutetut tulokset
Toimintakäsikirja on intranetissa, valmiusaste n. 50 %. Toimintajärjestelmän ylätason kuvauksesta on myös luonnos olemassa.
Lamppu-verkostossa ollaan
vaihdettu tietoa toimintajärjestelmien eri toteutusvaihtoehdoista

Syksylle 2013 toteutettavaksi
siirtyvät tulokset
Toimintakäsikirjan kokonaisuus ja
toimintajärjestelmän ylätason kuvauksen viimeistely. Kehittämissuunnitelma kriteeristöön peilaten
tehtynä.

Kuvaustekniikkaa ja nykytilaa
kartoitettu, perustettu pedagoginen kehittämisryhmä.

Prosessikartan laatiminen,
ydinprosessien määrittely ja valitut
kuvaukset.
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Teeman 6 koordinointi

Järjestetty verkkopalaverit, joiden aiheena:
26.3.2013 (tavoitteet, odotukset,
kevään aikataulu)
6.5.2013 (oppimistulosten arviointi, OKM laatukriteeristö tilanne Qmasterissa saadun tiedon
pohjalta)
ma 20.5.2013 (OKM laatukriteeristön tarkastelu, itsearviointikäytännöt verkostossa)
Lisäksi teema 1 ja teema 6 yhteinen tapaaminen Oulussa
27.5.2013, jossa aiheena
OKM:n kriteeristön kommentointi ja toimintajärjestelmäratkaisujen esittely

Verkkopalavereiden organisoiminen ja loppuraportointi

OAKK:n laatutyön ja laadunhallinnan suunnitteluprosessin
päivittäminen ja kehittäminen.
Käytössä (EFQM, BSCmittaristo) arvioiminen ja kehittämissuunnitelma
OAKK:n nykytilanteen vertaaminen OKM:n kriteeristöön

Kartoitettu muiden itsearviointikäytäntöjä. Organisaatiossa
päivitetty strategia, visio ja arvot,
jotka pohjana mittaristolle.

Suunnitteluprosessin ja mittariston
päivitys ja kehittämissuunnitelma.

Arvioitu kriteeristöä ja kommentoitu OPH:een

Kriteeristön hyödyntäminen omassa kehittämistyössä ja pilotointiin
osallistuminen, mikäli valitaan.

