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Raportti

Laatustrategian toimeenpanon tuki

03.1.2013

Hankkeen nimi

Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke)

Osahankkeen toteuttaja

Kainuun maakunta-kuntayhtymä,
Kainuun ammattiopisto-liikelaitos

(koulutuksen järjestäjä)

Osahankkeen yhteyshenkilö ja
yhteystiedot

Esa Oikarinen
esa.oikarinen@kao.fi
puh. 044 710 1404
Opintie 3, 87100 Kajaani

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.
Hankkeessa mukana olevat
laatutyössä pidemmälle ehtineet koulutuksen järjestäjät
sitoutuvat antamaan tukea,
ohjausta sekä kertomaan kokemuksia hankkeessa mukana
oleville laatutyötä aloitteleville
koulutuksen järjestäjille.

Laatustrategian toimeenpanon
tueksi hanke laatii kuvauksen
tai mallin laatu- tai toimintajärjestelmästä (laadunhallintajärjestelmästä)
Laadun ja tuloksellisuuden
mittaamista ja ohjaamista ohjaavien mittareiden kehittäminen.
Kainuun ammattiopistoliikelaitos laatii omaa organisaatiota koskevan laadunhal-

Kevään 2012 aikana
saavutetut tulokset
Hanke on käynnistynyt yhteisillä
kokouksilla ja tapaamisilla.

KAO järjesti LAMPPU hankkeen puitteissa hankkeeseen osallistuville benschmark –
tapaamisen Kajaanissa. Tapaamisen aikana KAOn toimintaa esiteltiin ennakkoon laadittujen kysymysten pohjalta. TApaamisesta laadittiin raportti,
joka on nähtävillä henkeen kotisivulla.

Syksyn 2012 aikana
saavutetut tulokset
Syyskaudella KAO:n edustajat ovat
osallistuneet aktiivisesti verkoston
toimintaan mm. iLinc-kokousten,
hanketapaamisten ja seminaarien
muodossa. Laatuasioihin liittyviä
kahdenvälisiä yhteyksiä on pidetty
yllä useisiin LAMPPU-verkoston
oppilaitoksiin sekä sen ulkopuolisiin
oppilaitoksiin.
Syyskaudella KAO on esitellyt toimintajärjestelmäänsä kiinnostuneille koulutuksen järjestäjille (mm.
OAKK).

KAO:n edustajat ovat osallistuneet
mallin kehittämiseen mm. kommentoimalla ja esittämällä kehittämisehdotuksia.
Mittariston kehittäminen KAOssa aloitettu.

Mittariston kehittäminen on edelleen työn alla organisaatiomuutosten ja koulutuksen järjestäjän vaihtumisesta aiheutuneiden viivästysten vuoksi.
KAO:n toimintajärjestelmän kehittämiseksi laadittiin suunnitelma,
jossa huomioitiin hankkeessa kehi-
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Laatustrategian toimeenpanon tuki
linta- 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.

03.1.2013
tetyn mallin hyviä ominaisuuksia ja
käytänteitä. Suunnitelman lisäksi
päivitettiin KAO:n laatustrategia ja
kehitettiin laadunhallinnan konkreettisia työvälineitä mm. toimintaohjerekisteri.
KAO:n edustajat (2 kpl) osallistuivat Kokkolassa järjestettyyn päätösseminaariin.

