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Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit
Teeman kuvaus ja yleistavoite
Koulutuksen järjestäjän toiminta- tai laatujärjestelmä on osa johtamisjärjestelmää. Järjestelmä varmistaa, että johdon asettamat päämärät ja tavoitteet
toteutuvat toiminnassa (prosesseissa) päätettyjen linjausten, strategioiden ja
arvojen mukaisesti.

Teeman osatoteuttajat ja yhteyshenkilöt
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (KPEDU)
Niina Patrikainen
044 725 0019
niina.patrikainen@kpedu.fi
Oulun Seudun koulututunkuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
Sauli Alaruikka
010 272 2026
sauli.alaruikka@osao.fi
Raahen koulutuskuntayhtymä / Raahen ammattiopisto (RAAHENAO)
Jaana Hautamäki
0400 316 340
jaana.hautamaki@raahenao.fi
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU)
Pertti Heikkilä
020 798 4117
pertti.heikkila@lao.fi
Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK)
Maritta Mäenpää
040 678 3111
maritta.maenpaa@sogsakk.fi

Teeman kumppani
Palautetta kaikille hanke, Ammattiopisto Luovi
Marjut Huttunen ja Irene Konttinen

www.redu.fi/lamppu2015
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Tavoitteiden ja tulosten koonti
Kumppani
KPEDU

Osahankkeen tavoite
Koulutuksen järjestäjän laatu- ja tulostavoitteiden toteutumista seurataan uudistetun
mittariston avulla. Selvitetään mittariston teknistä toteutusta.
Koulutuksen järjestäjän suunnitteluprosessin
kehittäminen.

OSAO

Tavoitteena on toteuttaa tietovaraston (DW)
rakentamisen selvityshanke.

RAAHENAO

Kuvataan johdon katselmusiin liittyvä vuosikelloon kytketty katselmusten toimintamalli,
joka tukee ja on yhdensuuntainen oppilaitoksen asettamien tavoitteiden, linjausten ja
strategioiden kanssa.
Katselmuksiin tarvittavien asiakirjapohjien
suunnittelu.
Päätöksentekoprosessin selkiyttäminen ja
läpinäkyväksi tekeminen
Toiminnallisten tulostavoitteiden suunnitteluja arviointiprosessien parantaminen.

REDU

SAKK

Osahankkeen tulos
Uudistettu mittaristo on käytössä osana
toimintajärjestelmää.

Arviointisuunnitelma on päivitetty. Laadunhallintaa rytmittää ajantasainen laadunhallinnan ja raportoinnin vuosikello.
On laadittu selvitys, jonka perusteella
voidaan tehdä päätös tietovaraston
rakentamisesta:
tiedetään mitä tietoa tietovarastoon tule
tuoda, mistä tietoa tuodaan, käytettävä
teknologia, aikataulu, resurssit sekä
muut päätöksessä vaadittavat tiedot.
Laadunhallinnan vuosikello

Itsearvionti lomakkeisto ja sen dokumentointi
Päätöksenteon prosessikuvaus sekä
vuosikello.
Toiminnan suunnittelun prosessikuvaus
ja vuosikello.

Kj:n laadunhallinnan suunnitteluprosessi ja
suunnitelmat, vuosikello ja siihen liittyvä päätöksenteko

Laadunhallintasuunnitelma ja vuosikello

Henkilöstön, erityisesti opettajien, laatutietoisuus kasvaa.

Suunnitelma johdon pedagogisten katselmuksien käynnistämiseksi.

(muokattu alustavasta suunnitelmasta, tarkennettua suunnitelmaa ei ole vielä toimitettu)

(muokattu alustavasta suunnitelmasta, tarkennettua suunnitelmaa ei ole vielä toimitettu)
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