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Hankkeen nimi

Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke)

Hankkeen koordinaattori

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Koordinointi

(koulutuksen järjestäjä)

Koordinaattorin yhteystiedot

Pertti Heikkilä
pertti.heikkila@lao.fi
Puh. 020 798 4117
Porokatu 35, 96400 Rovaniemi

Hankkeen toiminta ja saavutetut tulokset
Tavoite

Tulokset

Hankkeen tiivistetyssä hankekuvauksessa kuvatut tavoitteet

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

Hanke hallinnoidaan ja toteutetaan valtionavustuspäätöksen,
tarkennetun toimintasuunnitelman sekä siitä annettujen
OPH:n yleisohjeiden mukaisesti.

Kevään 2012 aikana
saavutetut tulokset
Koordinaattori (REDU) on vastannut hankkeen kokonaisuuden
koordinoinnista ml. tarkennettujen toimintasuunnitelmien ja
tilannekatsauksen laatimisesta
OPH:lle annettujen ohjeiden ja
aikataulujen mukaisesti.
Koordinaattori yhdessä osahankekumppaneiden kanssa on
laatinut tarkennetut toimintasuunnitelmat niin osahankkeille,
kuin hankkeen koordinoinnille.

Koordinaattori yhdessä osahankekumppaneiden kanssa on
laatinut tilannekatsausraportit
koko hankkeesta sekä osahankkeista ja toimittanut ne OPH:lle
annettujen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Syksyn 2012 aikana
saavutetut tulokset
Koordinaattori (REDU) on vastannut hankkeen loppuraportoinnista
OPH:lle annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti helmikuussa
2013.
Koordinaattori (REDU) on maksanut hankkeen kumppanille suunnitellut ja sovitut avustusosuudet
kumppanin toimittaman osahankkeen kustannuserittelyn ja laskun
mukaan.
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Hankkeessa käynnistetään
pohjoisen Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien
laatuverkostoyhteistyö sekä
luodaan verkostotyöhön myös
hankkeen päättymisen jälkeen
toimiva toimintamalli.

Koordinaattori on järjestänyt
kevään aikana 3 verkostotapaamista: 16.1., 1.2. ja
2.5.2012.
Koordinaattori (REDU) on vastaa hankkeen yhteisten tapaamisten dokumentoinnista ja
hankkeen viestinnästä ja tiedottamisesta ml. www-sivujen ylläpidosta.
Koordinaattori on avannut Optima-verkko-oppimisympäristöön
LAMPPU-hankkeen verkoston
käyttöön työtilan, jossa on käyty
keskustelua hankkeesta mm.
KAO:n BM-vierailun kysymyksistä.

21.2.2013

Koordinaattori (REDU) on järjestänyt syksyllä 5 verkostotapaamista:
23.8., 11.9., 23.10., 27.11., ja
17.12.2012. Verkostotapaamiset
on järjestetty aloituskokousta ja
laatua laivalla seminaarin yhteydessä järjestettyä tapaamista lukuun ottamatta verkossa etäyhteydellä.
Koordinaattori on ylläpitänyt ja päivittänyt hankkeen www-sivuja.
Hankkeessa on hyödynnetty Optima -verkko-oppimisympäristöä
osahankkeiden välitulosten jakamisessa verkoston sisällä sekä toimintajärjestelmäkuvauksen laadinnassa.
Koordinaattori on osallistunut kansallisen laatuverkoston tapaamisiin
sekä laatua laivalla seminaariin.
Koordinaattori on valmistellut ja
hakenut yhdessä 10 muun pohjoisen Suomen koulutuksen järjestäjän kanssa uuden LAMPPU2015 –
hankkeen. Tämä uusi hanke on
saanut myönteisen rahoituspäätöksen.

Hanke tekee yhteistyötä ja
verkostoituu myös muiden laatustrategian toimeenpanoa
tukevien hankkeiden kanssa.

Koordinaattori on osallistunut
kansallisen laatuverkoston tapaamiseen ja siellä kertonut
hankkeesta.
Koordinaattori on valmistellut
yhteistyössä OPH:n kanssa kaikille laatustrategian toimeenpanoa tukeville hankkeille mm.
toimintasuunnitelma ja tilannekatsaus –pohjat.

Koordinaattori laati Hyvät käytännöt -seminaariin posterin ja esitteli
hankkeen toimintaa seminaarissa.
Koordinaattori osallistui seminaarissa myös alueellisia laatuverkostoja käsitelleeseen paneelikeskusteluun.
Koordinaattori järjesti yhteistyössä
KPEDU:n ja OPH:n kanssa joulukuussa 2012 valtakunnallisen laatustrategian toimenpanon hankkeiden yhteisen Hyvät käytännöt –
laatuseminaarin. Seminaarin tulokset on myös jaettu hankkeen sivulla osoitteessa
www.redu.fi/hyvatkaytannot.
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Laadun ja tuloksellisuuden
mittaamista ja ohjaamista ohjaavien mittareiden kehittäminen.

Koordinaattori (REDU) kehittää
yhdessä verkoston kanssa toiminnan laatua ja tuloksellisuutta
indikoivaa mittaristoa sekä tulokselliseen toimintaan ohjaavaa
mittaristoa (prosessien mittareita).

Koordinaattori on laatinut yhdessä
hankekumppaneiden kanssa koulutuksen järjestäjän toimintajärjestelmäkuvauksen, joka löytyy hankkeen sivuilta osoitteesta
www.redu.fi. Tässä kuvauksessa
on käsitelty myös laadun ja tuloksellisuuden mittareita.

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

Kuvauksen laadinnan aineiston
keruu ja suunnittelu on käynnistynyt.

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.

Koordinaattori (REDU) järjesti
yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa BM-vierailun
Kainuun ammattiopistoon. Vierailusta on myös tiedotettu laajemmin koko verkostolle.

Koordinaattori on laatinut yhdessä
hankekumppaneiden kanssa koulutuksen järjestäjän toimintajärjestelmäkuvauksen, joka löytyy hankkeen sivuilta osoitteesta
www.redu.fi
Koordinaattori on neuvonut neuvohankeen kumppaneita omien osahankkeiden toteuttamisessa ja
suunnittelussa.

Koordinaattori on koonnut
KAO:n BM-vierailulle osallistuneiden kumppaneiden havainnot
raportiksi.
Koordinaattori on tarvittaessa
avustanut ja neuvonut hankeen
kumppaneita omien osahankkeiden toteuttamisessa ja suunnittelussa.

