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PLM mahdollisuutena ammatillisessa koulutuksessa
Aktiivinen tuotteen elinkaaren hallinta, sisältäen tarkoitukseen sopivan ohjelmiston, on käyttökelpoinen väline seurata
ja hallita koulutusta tarjoavan organisaation koulutustuotteiden tajonnan kokonaisuutta, Sitä voidaan suositella
laadunhallinnan näkökulmasta, mutta myöskin koulutustuotteiden kehittämisen näkökulmasta. Koulutustuotteet saadaan
työkalun avulla arvioitua läpinäkyvästi ja tarkasteltua kannattavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmista.
Työkalu mahdollistaa käytännössä ammatillisen koulutustuotteen elinkaaren tarkastelun huomioden useita
avainmenestystekijöitä ja indikaattoreita, jotka ovat merkityksellisä kehitettäessä ammatillisia koulutuspalveluja ja
-tuotteita.

Mitä on tuotteen elinkaari? Mitä on tuotteen elinkaaren
hallinta?
Tuotteen elinkaarella viitataan koko sen olemassaoloon alkaen markkinoille tulosta poisvetämiseen asti. Tuotteen
elinkaari voidaan jakaa eri vaiheisiin.
Tuotteen elinkaaren hallinnalla tarkoitetaan tuotteen tarkempaa tarkastelua koko sen elinkaaren ajalta.
Tuotteen elinkaaren hallinnan työkalulla tarkastellaan mitattavia indikaattoreita, jotka kuvaavat ammatillisen
koulutuksen palvelutuotteita (VET products) koko elinkaaren ajalta. Aktiivinen PLM mahdollistaa tuotteen
seurannan, -suunnittelun- ja innovoinnin ja täten ohjaa koulutustuotteita asiakaslähtöiseen suuntaan.
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Mitä hyötyä on tuotteen elinkaaren hallinnalla
ammatillisen koulutuksen järjestäjälle?
Ammatillisen koulutuksen tuotteilla on elinkaari, jolla on tärkeä tehtävä ammatillisen organisaation palvelujen
tarjonnassa. Aktiivisella tuotteen elinkaaren hallinnalla tarkastellaan ja ohjataan organisaation koulutustuotteiden
tarjonnan kokonaisuutta.
Sitä voidaan suositella laadunhallinnan näkökulmasta, mutta myöskin koulutustuotteiden kehittämisen näkökulmasta.
Koulutustuotteet saadaan työkalun avulla arvioitua läpinäkyvästi ja tarkasteltua kannattuvuuden ja kilpailukyvyn
näkökulmista.
Sitä voidaan suositella:
• Kehittää koulutustuotteita vastaamaan paremmin työelämän tarpeita
• Mahdollistaa nopean reagoinnin koulutuskentällä tapahtuviin muutoksiin
• Koulutustuotteiden muutosten ja niiden vaikutusten arviointiin     
• Parempaan tarjottavien koulutustuotteiden kokonaisuuden hallintaan  
• Mahdollistamaan koulutustuotteiden kehitystyötä  
• Parantamaan laadunvarmistusta
• Kilpailukyvyn ylläpitämiseen  
• Avainmenestystekijöiden ja indikaattorien tarkasteluun ja vertailuun
• Koulutustuotteiden elinkaaren arviointiin ja tarkasteluun  
• Kehittämään koulutustuotteita  innovaativisemmin

Q-PLM ohjelmasovellutus ja käsikirja ammatillisille
oppilaitoksille – nyt saatavilla
Q-PLM-ohjelmasovellutus on nyt valmis ja saatavilla, Ohjelman avulla voidaan hallita koulutustuotteiden laadullista
arviointia ja koostaa haluttuja vertailuja ja raportteja.
Ohjelman lopullinen versio on valmis syyskuussa 2015 painotuotteena ja CD Rom ja ladattavissa Q-plm kotisivuilta
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Neljäs kokous Ljubljanassa /
Sloveniassa
Koko hankeryhmä kokoontui Ljubljanassa / Sloveniassa kesäkuussa 2015, missä tehtiin viimeiset päätökset ohjelmaan liittyen.
Esiteltiin Q-plm -ohjelma ja lisäksi kokouksessa hankkeen suomalainen partneri esitteli evaluointiprosessin tulokset sekä keskusteltiin työryhmissä hankkeen tuotosten hyödyntämisestä projektin
päättymisen jälkeen.

Viimeinen konferenssi Grazissa / Itävallassa 17.9.2015.
Bfi Steiermarkilla ja koko Q-plm hankeryhmällä on ilo toivottaa kaikki kiinnostuneet osallistumaan hankkeen
konferenssiin “Quality Management for European VET Providers” paikkana: Hotel Europa in Graz / Austria on the 17th
September 2015.
Konferenssissa alustavat kansainväliset esiityjät näkemyksiään laadunhallinnasta ammatillisessa koulutuksessa ja
aihepiiristä käydään keskusteluja. Viimeiset versiot Q-plm –tuotteista esitellään ( Q-PLM ohjelma ja käsikirja) ja ovat
saatavilla laajemmin eurooppalaisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Konferenssia seuraa projektien esittelyforum,
jossa valikoidut hankkeet voivat olla esillä. Kaiken kaikkiaan tilaisuus luo hyvän mahdollisuuden verkostoitua ja
keskustella laadunhallinnan teemoista.
Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittaudu: carina.bachner@bfi-stmk.at. Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2105.

Lisätietoja:
website

www.q-plm.eu
or join us
on Facebook!

Euroopan komissio on tukenut tätä hanketta. Tämä julkaisu esittelee vain tekijöiden oman näkökulman. Euroopan komissio ei vastaa millään tavoin
esitetyn tiedon sisällöstä tai käytöstä.
Lisäksi tätä projektia on tukenut Austrian Ministry of Education and Women
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