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Raportti

Laatustrategian toimeenpanon tuki

18.1.2013

Hankkeen nimi

Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke)

Osahankkeen toteuttaja

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

(koulutuksen järjestäjä)

Osahankkeen yhteyshenkilö ja
yhteystiedot

Mika Leinonen
mika.leinonen@lappia.fi
puh. 050 310 9270
Urheilukatu 6. 95400 Tornio

Osahankkeen toiminta ja saavutetut 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.

Kevään 2012 aikana
saavutetut tulokset
Osallistuttu seuraaviin verkostokokouksiin (KKY Lappiasta kehityspäällikkö Tuula Sillanpää ja
hankkeen yhteyshenkilö Mika
Leinonen):

Syksyn 2012 aikana
saavutetut tulokset
Etäkokous (iLinc) 11.9.2012.
Etäkokous (iLinc) 23.10.2012.
Etäkokous (iLinc) 17.12.2012.

Käynnistyskokous Rovaniemi
16.1.2012.
Etäkokous (iLinc) 1.2.2012.
Kainuun ammattiopiston
benchmarking 22.3.2012.
Etäkokous (iLinc) 2.5.2012.

Laadun ja tuloksellisuuden
mittaamista ja ohjaamista ohjaavien mittareiden kehittäminen.
Koulutuksen järjestäjän laatuja toimintajärjestelmätyötä tukevan opiskelija-, työelämä ja
sidosryhmäyhteistyön kehittäminen.
Laatustrategian toimeenpanon
tueksi hanke laatii kuvauksen
tai mallin laatu- tai toimintajärjestelmästä (laadunhallintajärjestelmästä)

Toteutettu työelämäyhteistyön
nykytilaa kartoittava kysely opiskelijoille, opettajille ja työssäoppimispaikkojen edustajille. Vastausaikaa 31.5.2012 saakka.
Työelämäyhteistyön nykytilaa kartoittavan kyselyn tuloksia levitetty
työssäoppimispaikoille syksyn
2012 aikana työssäoppimisesta
vastaavien opettajien toimesta.
Työelämäyhteistyön nykytilaa kartoittavan kyselyn tuloksia käsitelty
viestintäalan ammatillisessa neuvottelukunnassa 13.12.2012. Kokouksessa saatua palautetta hyödynnetään kyselyn kehittämisessä
ja juurruttamisessa osaksi laatujärjestelmää.
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Laatustrategian toimeenpanon tuki
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 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.

18.1.2013
Ammatillinen neuvottelukunta toteaa luodusta mallista mm. seuraavaa:
- kyselyyn toivottiin enemmän sanallisia kommentteja, sellaisen
mahdollisuuden voisi lisätä jokaiseen kysymykseen erikseen
- laatukyselyn vakiinnuttamisesta
todettiin, että vuosittainen kyselytahti olisi riittävä
Hankkeessa luotu malli siirretään
Ammattiopisto Lappian johtoryhmään käsiteltäväksi ja jalkautettavaksi.
Lappia (Leinonen/Sillanpää) estynyt osallistumasta päätösseminaariin, mutta osahankkeessa syntynyt
materiaali toimitettu hyvissä ajoin
ennen seminaaria Optimaan.

