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Hankkeen nimi

Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke)

Osahankkeen toteuttaja

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (osahanke)

(koulutuksen järjestäjä)

Osahankkeen yhteyshenkilö ja
yhteystiedot

Pertti Heikkilä
pertti.heikkila@lao.fi
020 798 4117

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 sekä
luodaan verkostotyöhön myös
hankkeen päättymisen jälkeen
toimiva toimintamalli.

Kevään 2012 aikana
saavutetut tulokset
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on osallistunut aktiivisesti
LAMPPU-hankkeen järjestämiin
tapaamisiin ja KAO:n BMvierailuun sekä kansallisen laatuverkoston tapaamiseen.

Hanke tekee yhteistyötä ja
verkostoituu myös muiden laatustrategian toimeenpanoa
tukevien hankkeiden kanssa.
Laadun ja tuloksellisuuden
mittaamista ja ohjaamista ohjaavien mittareiden kehittäminen.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on tutustunut muiden koulutuksen järjestäjien laadun ja
tuloksellisuuden mittaamiseen.

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

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän osahanke on kytketty
osaksi kuntayhtymässä käynnissä olevaa johtamisen ja hallinnon kehittämistä. Hankkeen
toimijat ovat mukana kehittämistyöryhmissä.
Kevään aikana on suunniteltu ja
sovittu kuntayhtymän laatutyön
uudesta työnjaosta syksyn 2012
osalta.

Syksyn 2012 aikana
saavutetut tulokset
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hanketoimijat ovat osallistuneet aktiivisesti verkostotapaamisiin sekä Hyvät käytännöt –
seminaarin.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
on valmistellut ja hakenut yhdessä
10 muun pohjoisen Suomen koulutuksen järjestäjän kanssa uuden
LAMPPU2015 –hankkeen. Tämä
uusi hanke on saanut myönteisen
rahoituspäätöksen.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on käynnistetty toimintaa ja
tuloksellisuutta indikoivien mittareiden kehittäminen osana hallinnon
ja johtamisen uudistamista.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
hankkeen koordinaattorina on laatinut yhdessä hankekumppaneiden
kanssa koulutuksen järjestäjän
toimintajärjestelmäkuvauksen, joka
löytyy hankkeen sivuilta osoitteesta
www.redu.fi
Osana uutta toimintajärjestelmää
hankkeessa on käynnistetty ja osin
myös laadittu talous-, henkilöstö-,
aluevaikuttavuus ja ammattikoulutuspalvelujen prosessikuvauksia.
Näiden prosessikuvausten laadinta
jatkuu keväällä 2013.
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Hanke kehittää mukana olevien järjestäjien yhteistyönä toimijoiden laatuosaamista.
Hankkeessa mukana olevat
laatutyössä pidemmälle ehtineet koulutuksen järjestäjät
sitoutuvat antamaan tukea,
ohjausta sekä kertomaan kokemuksia hankkeessa mukana
oleville laatutyötä aloitteleville
koulutuksen järjestäjille. Hanke
voi myös hankkia laatukoulutusta osalle verkostoa tai koko
verkostolle.
REDU laatii omaa organisaatiota koskevan laadunhallintatai toimintajärjestelmän laatimisen tai kehittämisen suunnitelman hankkeessa luodun
mallin pohjalta.
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Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on avoimesti esitellyt
kumppaneille omaa laatutyötään.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämistyö on esitetty laatua laivalla
seminaarissa.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän osahanke on kytketty
osaksi kuntayhtymässä käynnissä olevaa johtamisen ja hallinnon kehittämistä. Hankkeen
toimijat ovat mukana kehittämistyöryhmissä.

Hankkeen aikana käynnistettiin
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän laadunhallinnan kehittämissuunnitelman laadintatyö. Suunnitelmaa ei saatu vielä valmiiksi, sillä
uuteen hallinto- ja johtamisjärjestelmään liittyvät rakenteelliset päätökset ja toimivaltasuhteet olivat
vielä joulukuussa 2012 osin avoinna. Suunnitelman laadintatyö jatkuu keväällä 2013 em. päätösten
valmistuttua.

