Autoalan Pätevöitymisohjelma
Toimintakertomus 2012

1. Yleistä
Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) kehittäminen on alkanut 15 vuotta sitten, jolloin APO‐
järjestelmä keskittyi laadukkaan, sertifioidun koulutuksen kehittämiseen. Tavoitteena APO on joh‐
tamisen ja ohjaamisen työkalu, joka auttaa yrityksiä kehittämään henkilöstöään liiketoimintastra‐
tegian vaatimusten mukaisesti valtakunnallista tutkintojärjestelmää hyödyntäen. APO‐sertifioinnin
kautta yhdenmukaistetaan alan henkilöstön kehittämisen suuntia ja tavoitteita sekä tarkkaillaan
koulutusta tuottavien oppilaitosten laatua. APO‐ Strategiapäivillä 8.‐10.2.2012 laadittiin toiminta‐
suunnitelma vuodelle 2012. Tämän lisäksi laadittiin toimintastrategia vuosille 2012–2015.
Kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy toimialojen välillä. APOn tavoitteena on autoalan veto‐
voiman nostaminen sisäisesti ja ulkoisesti. Systemaattisen kehittämistyön kautta luodaan mieliku‐
va nykyaikaisesta ja edistyksellisestä toimialasta. Toimintaa pyritään kehittämään myös Autoala.fi ‐
sivuston kautta, jolloin vaikutetaan suoraan omaa alaansa valitseviin nuoriin. APO:n rooli on ollut
toimia perinteisesti kokoonkutsujana esimerkiksi NextStep ‐messuille, jolla mahdollistettiin toisen
asteen oppilaitosten sekä alan liikkeiden esittäytyminen.
Toimintavuonna 2012 keskityttiin edellisen vuoden tapaan oppilaitosten palvelukyvyn ja toimin‐
nan laadun kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa opettajien konsultatiivistä otetta yritysten
henkilöstön kehittämiseksi.
Kehitystyöryhmässä käsiteltiin OKM:n laatimaa KESUA vuosille 2012–2016 koulutustilannetta, ra‐
hoituksen kiristymistä sekä oppisopimuspaikkojen vähentymistä.
Tiedottamista parannettiin julkaisemalla kolmas APO‐newsletter vuoden 2012 lopulla. APO‐
newsletterin tavoitteena on tiedottaa oppilaitoksille ja yrityksille sekä muille sidosryhmille APOn
toiminnasta ja kehittymisestä ja ajankohtaisista asioista. Myös APO‐sivuston sisältöön ja ulkoasuun
on tehty pienimuotoisia uudistuksia vuoden 2012 aikana.
APO‐johtoryhmä kokoontui vuonna 2012 4 kertaa. APO‐kehitystyöryhmä kokoontui yhteensä 5
kertaa. Ryhmien kokoonpanot muutettiin ja vahvistettiin kaudelle 2012–2014.

APO‐johtoryhmän varsinaiset jäsenet:
•
•
•
•
•
•
•

Jouko Sohlberg, AKL
Martti Muona, VV‐autotalot Airport
Ari Koskinen, Autokeskus Oy
Simo Ahlgren, Veljekset ja Autotalo Laakkonen Oy
Kari Ronkainen, Toyota Ammattioppilaitos
Marko Sarén, Rastor
Marjo Selkinen, Rastor (sihteeri, APO‐koordinaattori)
Sivu 1/4

Autoalan Pätevöitymisohjelma
Toimintakertomus 2012

APO‐kehitystyöryhmän jäsenet:
•
•
•
•
•

Jouko Sohlberg, AKL
Jussi Korhonen, Kari Kaihonen, AEL
Marko Sarén, Rastor
Keijo Mäenpää, SATL
Marjo Selkinen, Rastor (sihteeri, APO‐koordinaattori)

4.12.2012 kehitystyöryhmän kokouksessa vahvistettiin uusiksi keryn jäseniksi (alkaen 1.1.2013)
koulutuspäällikkö Ilkka Uronen Haaga‐Heliasta sekä toimialajohtaja Aarno Lybeck Työtehoseurasta
(TTS).
2. JORYN ja KERYN roolit
Toimintavuonna 2012 keskusteltiin johtoryhmän jäsenten roolista suhteessa kehitystyöryhmän
jäsenten roolin. Tarkoituksena on vahvistaa johtoryhmän roolia ja painottaa heidän vastuutaan
toimia kehitystyöryhmän toimeenpanijana. Painotettiin osaamisen kehittämisen tarpeita ja niiden
tunnistamista autoalan yrityksissä.
Johtoryhmälle esitettiin 9.10.2012 kokouksen yhteydessä kysymys tulevaisuuden koulutustarpeis‐
ta painottaen taantumatilannetta. Tarkentavissa kysymyksissä tiedusteltiin painopistealueita,
osaamistarpeita, kohdennettuja henkilöitä. Ajatuksena oli saada yritykset pohtimaa miten turva‐
taan tulevaisuudessa APOn perusidea/strategia ja millä tavalla osaamisen kehittäminen turvataan
ja/tai nostetaan. Myös yritys‐oppilaitosyhteistyön kehittäminen ja rakentaminen liiketoiminnan
kasvattamisen kannalta on osa ydinprosessia, jota lähdetään viemään eteenpäin.
3. Katselmoinnit
Toimintakaudella 2012 laadittiin uusi sertifiointimalli/lomake sekä entistä toimivampi katselmoin‐
tistrategia.
Katselmointeja tehtiin kesän 2012 aikana Tampereen aikuiskoulutuskeskukseen (TAKK) sekä Pir‐
kanmaan aikuisopistoon (PIRKO).
4. Raportointi, tilastointi, vertailu valtakunnallisten ja APO ‐lukujen kesken
Tietoa koulutus‐ ja tutkintovolyymeista kerätään suoraan tutkintotoimikunnilta ja APO ‐
kouluttajilta toimintaraportin kautta. Toimintaraportin tavoitteena on terävöittää oppilaitosten
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suunnitelmallista toimintaa. Raportointi ja toimintasuunnitelma ovat APO‐laadunohjauksen tärkei‐
tä työvälineitä. Erillisessä toimintaraportissa (valmistuu 1.2.2013) kerätyt tiedot oppilaitoksilta.
APO IV koulutus päättyi kesän 2012 alussa. Koulutukseen osallistui 26 opiskelijaa. Tämä on ennä‐
tysmäärä autoalan joukossa. Osallistujia oli myös autoalan sidosryhmistä, joista mukana mm. Ex‐
xonmobil, Metropolia AMK. Jokossa opiskelijat osallistuivat autoalan skenaarion rakentamiseen
vuosille 2020–2030.
5. APO‐nimike
APO‐nimikkeen myöntämisen tavoitteena on lisätä APOn tunnettavuutta ja arvostusta autoalalla
sekä asiakkaiden keskuudessa. APO‐nimikkeitä myönnetään kaikista APO‐oppilaitoksissa suorite‐
tuista tutkinnoista (ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto). APO‐nimikkeen käyttö on otettu
tyydyttävällä tasolla käyttöön oppilaitoksissa.
6. Koulutusverkon rakentaminen
APO‐toiminnan tavoitteena on luoda kattava tarjonta laadukasta APO‐koulutusta koko Suomen
alueella, kaikkiin autoalan tehtäviin. Tarjonnan perustana käytetään alan koulutustarpeita. Koulu‐
tustarpeita kartoitetaan Autoalan Keskusliiton perustietoja analysoimalla sekä Autoalan Ammatti‐
koulutuksen Edistämissäätiön työryhmän kautta.

APO‐kouluttajaverkoston jäsenet 31.12.2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEL
Kao
Haaga‐Helia
Aalto EE
JAKK
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola (Kvlakk)
Pirkanmaan aikuisopisto (Pirko)
WinNova Oy
Rastor Oy
TAKK
TTS

Sidosryhmistä mainittakoon mm.
•

Työnantajat (AKL, AAKL, SKKL, AREKL)

•

Työntekijät (SATL)

•

OPH, OPM, TEM
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•

Oppisopimustoimistot

•

TE‐keskukset

•

Katsastusala

•

Metropolia AMK

7. Tiedottaminen ja markkinointi (liikkeet, maahantuojat, oppilaitokset, jory, kery)
APO‐aiheisia esityksiä on järjestetty opinto‐ohjaajatilaisuuksissa, messuilla (NextStep) sekä semi‐
naareissa eri puolella Suomea. Suomen Autolehdessä on ollut kattavasti APO‐aiheisia artikkeleita.
Pääosin tiedottaminen ja markkinointi tapahtuvat apo‐koulutus.fi‐ sivuston kautta. Tiedottamista
tehostettiin sähköisellä APO‐newsletterillä.
8. Työpaikkakoulutuksen mallin konseptointi ‐hanke
Hanke (APO IV) ‐ Työpaikkakoulutuksen mallin konseptointi autoalan yrityksiin hanke sijoittui vuo‐
sille 2010 – 2011 ja siitä tehtiin raportti tammikuussa 2012. Hankkeen pohjalta jatketaan konkreet‐
tista toimintaa hankkeessa mukana olleissa oppilaitoksissa.
Hankkeen tavoitteena oli "räätälöidä" työpaikkakoulutuksen/ohjauksen prosessi autoalalla (eri
tehtäviin), konkretisoida työpaikkakoulutuksesta saatavat hyödyt yrityksen liiketoimintatavoitteik‐
si (henkilökohtaistaminen vs. tulostavoitteet) sekä antaa valmiudet arvioida tehtävään allokoita‐
vaa aikaa. Tavoitteena on edelleen nostaa valmistumisprosenttia, sekä parantaa koulutuksen vai‐
kuttavuutta sekä yksilön, että yrityksen näkökulmasta. Tulokset ovat hyödynnettävissä myös useil‐
la eri aloilla, koska autoalan ammatit kattavat laajasti erilaisia työtehtäviä.
9. Opettajuuden kehittäminen, opettajaseminaari
Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö sekä Autoalan Koulutuskeskus toteuttivat perintei‐
sen opettajaseminaarin Jyväskylän Laajavuoressa 13.–14.3.2012 yhteistyössä sähköalan opettajien
kesken. Aiheena oli sähkö‐ ja hybridiajoneuvot sekä sähkötekniikan koulutus. Koulutukseen osallis‐
tui 83 autoalan opettajaa.

Autoalan työnjohdon koulutuskokeiluohjelman tärkeyttä on korostettu APO‐johtoryhmän jäsenille.
Työnjohtokoulutuskokeiluohjelmalla on tarkoitus paikata teknikkokoulutuksen jättämää aukkoa.
Työnjohtokoulutuskokeiluohjelma on alkanut 2009 ja se jatkuu vuoteen 2014. Hankkeen omistaa
Opetusministeriö.
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