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Aktiivinen tuotteen elinkaaren hallinta, sisältäen sopivan PLM -ohjelmatyökalun käytön, on hyödyllinen työkalu
koulutusorganisaatiolle sovellettavaksi koulutustuotteiden hallintaan ja arviointiin. Sitä voidaan hyödyntää
koulutustuotteiden laadunhallinnassa, mutta myös palvelujen kehitystoiminnassa ja tuomalla arviointi läpinäkyväksi ja
edistää ja ylläpitää monella tavalla koulutuksen järjestäjän kilpailukykyä

Q-PLM projekti on kehittänyt IT-pohjaisen työkalun ammatillisen oppilaitoksen hyödynnettäväksi, työkalun, jolla voidaan
tehokkaasti arvioida tuotetta sen elinkaaren eri vaiheissa. Projektissa analysoitiin olemassa olevat ohjelmat ja määriteltiin
tekijät ja muuttujat, jotka vaikuttavat tuotteen elinkaaren ja laatuun. Kahdeksan hankekumppania seuraavista maista: AT,
DE, BE, ES, FI, IE, SI ja RO kehittivät ohjelman ja käsikirjan , joiden tavoitteena on tuotteen laadun ja elinkaaren hallinta.

Q-PLM ohjelman kohderyhmä
PLM –ohjelmaa voi käyttää koulutustuotteiden vertailuun ja koordinointiin koulutustarjonnan markkinoilla.
Koulutustuotteita voidaan arvioida ja ohjelman avulla pystytään paremmin visualisoimaan eri koulutustuotteiden
laatua indikoivia tuloksia.

Q-PLM
538379-LLP-1-2013-1-AT-LEONARDO-LMP

1

Newsletter 3

Q-PLM- projektissa on koottu satakunta Eurooppilaista organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita
hankkeen tuotoksen hyödyntäjiä. Pääasiallisia kohderyhmiä ja hyödyntäjiä ovat seuraavat organisaatiot, jotka ovat ollet
hankekumppanien kokoamassa taustakyselyssä mukana.
• Europpalaisen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan verkostot , kuten EQARF (The European Quality Assurance
Reference Framework)
• Eurooppalaiset oppilaitokset eri tasoilla (ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot)  
• Ammatilliset oppilaitokset paikallisella, seudullisella, kansallisella ja Eurooppalaisella tasolla.
• Eu-hankkeisiin osalllistuvien organisaatioiden projektitoimijoiden verkosto
• Ammatillisten oppilaitosten johto  
• Koulutusorganisaatioiden koulutuspäälliköt  
• Koulutussuunnittelijat  
• Ammatillisten oppilaitosten markkinointihenkilöstö
• Kansallisten palautetyöryhmien jäsenet
• Hankekumppaniorganisaatioiden sidosryhmien edustajat

Q-PLM ohjelma ammatillisille oppilaitoksille
Ensimmäistä kertaa on mahdollisuus nähdä koulutustuotteen elinkaaren aikainen esitys avainmenestystekijöistä (KSF),
jotka koostuvat indikaattoreista. Ohjelmassa on mahdollista ryhmitellä koulutustuotteita myös kategorioittain.
Ohjelma mahdollistaa raportoinnin ja eri koulutustuotteiden vertailun, samoin vertailun eri elinkaaren vaiheiden tai
avainmenestystekijöiden ja/tai indikaattorien välillä.
Arviointeja, painotuksia kuten myös tuotteen eri vaiheita voidaan yhdistää ja vertailla. Tuloksia voidaan suodattaa, ja
ryhmitellä vaiheittain tai avainmenestystekijöittäin.
Q-PLM –ohjelma mahdollistaa siis:
• Yksittäisen koulutustuotetta koskevien tietojen
tallentamisen
• Tuotteen arvioinnin ja  indikaattorien painotuksen  
• Tuotteiden ryhmittelyn kategorioihin  
• Tuotteiden käsittelyn aihepiirin mukaan  
• Tietojen muokkaamisen
• Kunkin elinkaaren vaiheen identifioinnin (1. suunnittelu,
2. kehittäminen, 3. toteutus, 4. arviointi)
• Yhdistää 10 avainmenestystekijää kuhunkin
koulutustuotteeseen

• Yhdistää 50 indikaattoria koulutustuotteisiin ja KSF:iin
• Jokaisen indikaattorin arvioinnin ja painotuksen
• Uuden arvioinnin olemassa olevilla painotuksilla  
• Tulosten raportoinnin graafisesti tai taulukkomuodossa  
• Kahden tuotteen vertailun erilaisilla rajauksilla  
• Koulutustuotteen tulosten seurannan
arviointipäivämäärän mukaan (tuotteen elinkaari)
• Raporttien  siirtämisen eri ohjelmiin ja niiden tulostamisen
• Ohjelma on laadittu kaikilla kumppanimaiden kielillä  

• Jokaisen avainmenestystekijän (KSF) arvioinnin  
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Evaluation-Report on Keysucessfactor with Filter on
Product „Word Processing Basics“

The Q-PLM handbook
The Q-PLM handbook sisältää tarkat ohjelman käyttöohjeet, sen toiminnalliset
määrittelyt ja tekniset spesifikaatiot ja kohderyhmien kuvaukset. Se kuvaa tuotteen
elinkaaren hallinnan mahdollisuuksia ammatilliselle oppilaitokselle, jotta koulutustarjonta
olisi paremmin arvioituna ja seurattuna. Käsikirja on saatavilla kaikilla partnerimaiden
kielillä painettuna versiona ja myös ladattavissa Q-PLM websivulta.

Päätöskonferenssi Grazissa / Itävallassa
syyskuussa 2015
Päätöskokouksessa Grazissa Itävallassa syyskuussa 2015, lopulliset versiot tuotteista
esitellään ja lanseerataan laajemman käyttäjäkunnan hyödynnettäväksi koko
ammatillisen koulutuksen kentällä Euroopassa.

Lisätietoja käy websivuilla:

www.q-plm.eu

ja liity meihin Facebookissa
Euroopan komissio on tukenut tätä projektia . Tämä julkaisu esittelee vain tekijöidensä näkökannan. Euroopan komissio ei vastaa millään tavoin
esitetyn tiedon sisällöstä tai käytöstä
Hankkeen rahoittajina toimivat myös kumppaniorganisaatiot
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