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*
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[ x ] Tämä on loppuselvitys
1. Hankkeen nimi

LAMPPU2015 - Laatustrategian toimeenpano pohjoisimmassa Suomessa 2015 mennessä

2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät kehittävät omaa toiminta- tai laatujärjestelmää hyödyntäen
hankkeen verkostoa, yhteistyökumppaneita sekä vuoden 2012 lopussa päättyneen LAMPPU-hankkeen tuloksia.
Hankkeessa toiminta- tai laatuärjestelmän kehittämistavoitteet on ryhmitelty kuudeksi kehittämisteemaksi:
Teema 1: Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena ja toimivat prosessit,
Teema 2: Asiakassuuntautuneisuus,
Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet,
Teema 4: Henkilöstö voimavarana,
Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit,
Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen.
Teemojen tavoitteiden lähtökohtana olivat ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa esitetyt
laadunhallinnan erinomaisuuden piirteet.
Teemojen tarkemmat yksilöidyt tavoitteet ovat esitelty hankkeen avustushakemuksessa sekä liitteenä oleissa
kumppaneiden osahankkeiden loppuraporteissa (Teksti ei mahtunut tälle lomakkeelle.)
3. Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?

Yleisesti teemojen tavoitteet ovat toteutuneet. Teemassa 6 mukana ollut OKM:n laatujärjestelmäkriteereiden pilotointia
ei voitu suorittaa toimintavuonna suunnitellusti OKM/OPH:n ohjaamana, sillä kriteiden pilotointi ei käynnistynyt vuonna
2013. Sen sijaan mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä tehtiin kriteereillä toiminnan "pika-arviointi" heti
tammikuussa 2014, mutta se ei ehtinyt varsinaiseti tämän hankkeen tuloksiin.
4. Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työnjako ja aikataulu

Hankeen tavoitteiden mukaan hanke toteuettiin 6 eri teemana, joihin hankekumppaneiden (osatoteuttajien)
osahankkeet olivat kytketty. Kuppani oli mukana yhdessä tai useammassa teemassa. Teemoille oli myös nimetty oma
koordinaattori, jonka johdolla sovittiin työnjaosta ja aikataulusta.
5. Miten hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

Hankeessa on seurattu ja arvoitu hankkeen teemojen ja niiden tulosten saavuttamista teeman koordinaattoreiden
yhteisissä ohjausryhmän kokouksissa, joita hankkeen aikana pidettiin 4 kappaletta.
6. Miten hankkeesta on tiedotettu sidosryhmille?

Hankkeen koordinaattori on tiedottanut koko hankkeen osalta hankkeesta ja sen järjestämistä tapahtumista
sähköpostilla sekä hankkeen www-sivuilla: www.redu.fi/lamppu2015. Koordinaattori on tiedottanut sekä hankkeen
osatoteuttajia, kumppaneita että muita laatustrategian tuki-hankkeiden koordinaattoreita sekä rahoittajien edustajia.
Hankkeen osatoteutajat ovat vastanneet oma osahankkeensa osalta tiedottamisesta omiin organisaatioihinsa.
Hankkeen yhdessä tuottamia tuloksia on jaettu myös hankkeen www-sivuila että OPH:n hyvät käytännöt -sivulla.
7. Miten hankkeessa syntyviä tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?

Hankkeella ja sen osahankkeilla on kehitetty mukana olevien koulutuksen käytössä olevia tai käyttöön tulevia
järjestäjien toiminta- tai laatujärjestelmiä suoraan. Esim. teemassa 2 uudistettu opiskelijapalautejärjestelmä on otettu
käyttöön syksyllä 2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä.
8. Hankkeen koordinaattori (koulutuksen järjestäjä, yhteyshenkilö, yhteystiedot)

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Pertti Heikkilä, Rovaniemen koulutuskutnayhtymä, Toripuistikko 5-7, 3.krs. 96200
Rovaniemi. Puh. 020 798 4117. Sähköposti: pertti.heikkila@redu.fi
9. Hankkeen toimintaverkosto (muut koulutuksen järjestäjät, yhteystiedot ja yhteyshenkilöt)

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kaijaanin kaupunki (Kainuun ammattiopisto liikelaitos), Kemi-Tornionlaakson
koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemijärven kaupunki (Itä-Lapin ammattiopisto), Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä,
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys
ry, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.
Yhteyshenkilöt ja heidän yhteystiedot on esitetty liitteissä.
10. Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit

Hyvin tekemistä länteen 2013 – hanke
(Turun ammatti-instituutti), yhteistyötä loppuseminaarin järjestämisessä.
Palautetta kaikille –hanke
(Ammattiopisto Luovi), mukana teemoissa 5 ja 6.
11. Muuta

3 Selvityskauden tapahtumat

Selvityskauden tapahtumat
Toiminta

kpl

osallistujia
(kpl)

mahdollisia lisätietoja

Koulutus- ja kehittämisohjelmat
Tapahtumat

Aloituskokous, Oulu 15.2.2013
Muuta toimintaa, mitä?

Verkostotapaamiset (teemojen tai teemojen
yhteiset)
Ohjausryhmän kokoukset 16.5., 10.10., 13.11.
ja 13.12.2013
Tuotokset
Toimintamalli

Suunnittelun vuosikellopohja, laatuviestinnän
kulmakivet, henkilöstön osallitaminen
(rastiratainfot) jne

1

18

14

6

Osallistujia keskimäärin 4 - 8

4

5

Osallistuja 4 - 7

kpl

mahdollisia lisätietoja

5

Ladattavissa http://www.redu.fi/lamppu2015

1

http://www.redu.fi/lamppu2015

Raportti
Muut julkaisut, www-sivut yms., mitä

Hankkeen www-sivut
Muuta, mitä

4 Talous

Talous
OPH:n myöntämä valtionavustus

70

%

82000

€

OPH:n myöntämä valtionavustus hankkeen koordinointiin

10

%

18000

€

Valtionavustuksen saajan oma rahoitus

27

%

37142

€

Muu rahoitus
OPH:n päätöksen mukaiset hyväksytyt kokonaismenot

%

€
€

137142
Toteutuneet kokonaismenot
OPH:n myöntämää valtionavustusta käytetty

82000

€

OPH:n koordinaatioon myöntämää valtionavustusta käytetty

18000

€

Oma rahoitusta käytetty

74727

€

Muuta rahoitusta käytetty
Kokonaismenot yhteensä

€
€

174727
Toteutuneet kokonaismenot eriteltynä
Henkilöstömenot
€

Muut työt

23179
102367
12737
3034
3896
2439
7734

Yhteensä

155386

€

4685
13541
886
0
140
28
60
19340

€

Hankkeen koordinointi
Suunnittelu
Neuvonta ja ohjaus
Arviointi
Raportointi
Tiedotus, viestintä ja markkinointi

€
€
€
€
€
€

Mitkä?

KPEDU, PPO ja SAKK osallistuminen
laatuseminaarihin

Muut menot
Kokous- ja koulutusmenot
Matkustuskulut
Palvelujen ostot
Laitehankinnat
Materiaalimenot
Vuokrat
Muut menot
Yhteensä

€
€
€
€
€
€
€

Mitkä?

PPO: Toimistotarvikkeet ja puhelinkulut

5 Muu rahoitus

Muu rahoitus
EU-ohjelmat
Muu julkinen rahoitustaho
Yksityiset rahoittajat
Hankkeen muut tulot

€
€
€
€

Mahdolliset kytkennät EU-hankkeisiin. Tarvittaessa selvitys erillisellä liitteellä. (Tämä hanke voi tehdä yhteistyötä EU-hankkeiden kanssa, mutta ei
voi olla jonkin EU-hankkeen osa.)

Lisätietoja

6 Liitteet

Liitteet
Vaaditut liitteet
Liitteen nimi

Kustannuserittely REDU kirjanpidosta

Kustannukset lajeittain koko hanke sis kumppaneiden
omarahoitusosuudet.pdf

Liitteen nimi

Muut liitteet
Liitteen nimi

ILO osahankkeen loppuraportti

ILO_osahankkeen loppuraportti_v2.pdf

Liitteen nimi

JEDU osahankkeen loppuraportti

JEDU_osahankkeen loppuraportti_v2.pdf

Liitteen nimi

KAO osahankkeen loppuraportti

KAO_osahankkeen loppuraportti_v2.pdf

Liitteen nimi

KPEDU osahankkeen loppuraportti

KPEDU_osahankkeen loppuraportti_v2.pdf

Liitteen nimi

LAPPIA osahankkeen loppuraportti

LAPPIA_osahankkeen loppuraportti_v2.pdf

Liitteen nimi

OAKK osahankkeen loppuraportti

OAKK_osahankkeen loppuraportti v2.pdf

Liitteen nimi

PPO syksyn tilannekatsausten koonti

PPO syksyn tilannekatsausten koonti.pdf

Liitteen nimi

RAAHENAO osahankkeen loppuraportti

RAAHENAO_osahankkeen loppuraportti_v2.pdf

Liitteen nimi

REDU_koordinoinnin ja osahankkeen loppuraportti

REDU_koordinoinnin ja osahankkeen loppuraportti_v2.pdf

Liitteen nimi

SAKK osahankkeen loppuraportti

SAKK_osahankkeen loppuraportti_v2.pdf

Liitteen nimi

OSAO osahankkeen loppuraportti

OSAO_osahankkeen loppuraportti_v2.pdf

Paperimuodossa lähetettävät liitteet
Liitteen nimi

Lisätietoja

Liiteenä osahankkeiden loppuraportit. Peräpohjolan Opiston (PPO) osalta liitteenä on syksyn tilannekatsausten koonti
joulukuulta 2013, joka sisältää samat tiedot, kuin muiden kumppaneiden osahankkeiden loppuraportit.

7 Allekirjoitukset

Allekirjoitukset

Rovaniemellä
Paikka

30.1.2014
Päiväys

_____________________________________________
Allekirjoitus

Kuntayhtmän johtaja Arto Ylitalo
Virka-asema ja nimenselvennys

_____________________________________________
Allekirjoitus
Virka-asema ja nimenselvennys

