Hankekuvauslomake
Hankkeen nimi

Vastuuta ottamalla opit 3- hanke

Hankkeen hallinnoija

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä/ Ylivieskan ammattiopisto (Jedu)

Hankeaikataulu

2.6.2014-31.12.2015

Rahoitus

Vastuuta ottamalla opit 3-hankkeen valtionavustukseen oikeuttavat kokonaismenot ovat yhteensä 221 133 €, josta valtionavustuksena myönnetään 75% eli
166 000 €. Lisäksi valtionavustukseen oikeuttavat koordinaatiomenot ovat
10 000 €, joista valtionavustuksena myönnetään 90 % eli 9 000 €.
(Opetushallitus 65 /422/2014)
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä laskuttaa yhteistyökumppaneita siten, että
lasku on 100 %. Yhteistyökumppani laskuttaa sen jälkeen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymää budjetin mukaisesti avustusta 75% hankkeelle hyväksyttävistä
kustannuksista koordinointikustannuksia lukuunottamatta. Omarahoitusosuus
on 25% hankebudjetista.
Peruspalvelukuntayhtymä
Kallio

KokonaisAvustus
Omavastuu
kustannus75 %
25 %
arvio €
Joukahaisen päiväkoti, Ylivieska
5 000,00
3 750,00
1 250,00
Kotihoito ja lastensuojelu,
4 200,00
3 150,00
1 050,00
Nivala
Kotikartano, Ylivieska
5 800,00
4 350,00
1 450,00
Kotikeskus, Ylivieska
5 800,00
4 350,00
1 50,00
Sipilän palvelukeskus, Ylivieska
3 330,00
2 498,00
832,00
Vuodeosasto, Ylivieska
4 200,00
3 150,00
1 050,00
Kallio yhteensä
28 330,00 21 248,00
7 082,00
Hankkeen hallinnoijan/koordinoijan (Jedu) kustannukset ovat 150 € yhteistoimintasopimusta kohden.

Hankkeen organisoituminen

Ylivieskan ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Koulutuskeskus
Salpaus, Oulaisten ammattiopisto, PoinCollege, Lahden diakonian instituutti

Hankkeen vastuuhenkilöt Kalliossa,
yhteystiedot

Varhaiskasvatuspalvelut:
päiväkodin johtaja Marja-Leena Myllymäki (p. 044 419 5640)
palvelujohtaja Marja Ranta-Nilkku (p. 044 419 6810)
Terveyspalvelut:
hoitotyönjohtaja, vs.palvelujohtaja hoiva- ja hoitopalvelut Reetta Hjelm
(p. 044 419 5021)
Hoiva- ja Hoitopalvelut:
hoitotyönjohtaja, vs.palvelujohtaja hoiva- ja hoitopalvelut Reetta Hjelm
(p. 044 419 5021)

Tavoitteet

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Jedu) ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
ovat tehneet käytännön opetuksen ja työelämäyhteistyötä Vastuuta ottamalla
opit -hankkeissa usean vuoden ajan. Vastuuta ottamalla opit 1-hanke toteutettiin Sipilän palvelukeskuksessa ja kotihoidossa 1.8.2012 - 31.12.2013. Hanke
jatkui Vastuuta ottamalla opit 2 -hankkeena ja laajeni muihin palvelutaloihin,
vammaispalveluihin ja vuodeosastoille.
Vastuuta ottamalla opit 3-hankkeessa jatketaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämistä siitä mihin aiemmissa Vastuuta ottamalla opit- hankkeissa päästiin. Tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillisten taitojen, itseohjautuvuuden, ongelmaratkaisutaitojen ja itsenäisen
työskentelyn kehittymistä ja parantaa siten hänen mahdollisuuksia työllistyä.
Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle asteittain lisääntyvä itsenäisempi
työskentely työssäoppimisjaksolla sekä yksilöllinen opiskelijan tarpeista lähtevä
ohjaus. Työyhteisöillä on tavoitteena perehdyttää ja rekrytoida uutta osaavaa
henkilöstöä.

Toimenpiteet

Hanke toteutuu verkostomaisessa yhteistyössä, jossa jokainen verkoston jäsen
huolehtii omien kokeilujensa suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Tavoitellut tulokset

Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, miten aiemmin tietopuolisesti toteutettuja
opintoja integroidaan tehokkaasti työssä oppimisen yhteyteen. Hankkeessa
parannetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä ja autetaan työnantajia
osaavien työntekijöiden rekrytoinnissa ja nopeutetaan perehdytystä työpaikalla.

Muuta

Hankkeen tuloksia verrataan hankesuunnitelman tavoitteisiin ja tavoitteiden
toteutumista seurataan verkostokokouksissa käytävillä keskusteluilla. Hankkeessa arvioidaan toteutettuja malleja keräämällä kirjallista palautetta eri osapuolilta ja haastattelemalla opiskelijoita.

