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Autoalan Pätevöitymisohjelma
Toimintakertomus 2014 ja
Toiminnan painopistealueet 2015

1. Yleistä
Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) kehittäminen on alkanut 18 vuotta sitten, jolloin APOjärjestelmä keskittyi laadukkaan, sertifioidun koulutuksen kehittämiseen. Tavoitteena APO on johtamisen ja ohjaamisen työkalu, joka auttaa yrityksiä kehittämään henkilöstöään liiketoimintastrategian vaatimusten mukaisesti valtakunnallista tutkintojärjestelmää hyödyntäen. APO-sertifioinnin
kautta yhdenmukaistetaan alan henkilöstön kehittämisen suuntia ja tavoitteita sekä tarkkaillaan
koulutusta tuottavien oppilaitosten laatua. APO- Strategiapäivällä 6.2.2015 laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015.
Kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy toimialojen välillä. APOn tavoitteena on autoalan vetovoiman nostaminen sisäisesti ja ulkoisesti. Systemaattisen kehittämistyön kautta luodaan mielikuva nykyaikaisesta ja edistyksellisestä toimialasta. Toimintaa pyritään kehittämään apo-koulutus.fisivuston lisäksi Autoala.fi -sivuston kautta, jolloin vaikutetaan suoraan omaa alaansa valitseviin
nuoriin.
Toimintavuonna 2014 keskityttiin edellisen vuoden tapaan oppilaitosten palvelukyvyn ja toiminnan laadun kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa opettajien konsultatiivistä otetta yritysten
henkilöstön kehittämiseksi. Toinen tärkeä projekti vuonna 2014 oli Autoala.fi-sivuston uudistaminen, johon apo-koulutus.fi- sivusto linkitettiin osaksi kokonaisuutta.
Kehitystyöryhmässä käsiteltiin toimintavuoden 2014 aikana yleisellä tasolla koulutustilannetta,
rahoituksen kiristymistä sekä oppisopimuspaikkojen vähentymistä.
APO Newsletterin julkaisemista jatkettiin toimintavuonna. APO Newsletterin tavoitteena on tiedottaa oppilaitoksille ja yrityksille sekä muille sidosryhmille APOn toiminnasta ja kehittymisestä ja
ajankohtaisista asioista.
APO-johtoryhmä kokoontui vuonna 2014 yhden (1) kerran. APO-kehitystyöryhmä kokoontui yhteensä viisi (5) kertaa. Ryhmien kokoonpanot ovat seuraavat:
APO-johtoryhmän varsinaiset jäsenet:








Jouko Sohlberg, AKL
Mika Mattila, 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)
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APO-kehitystyöryhmän jäsenet:








Jouko Sohlberg, AKL
Jussi Korhonen/Kari Kaihonen, AEL
Marko Sarén, Rastor
Keijo Mäenpää, SATL
Aarno Lybeck, TTS
Ilkka Uronen, Haaga-Helia
Marjo Selkinen, Rastor (sihteeri, APO-koordinaattori)

2. JORYN ja KERYN roolit
Toimintavuonna 2014 keskusteltiin johtoryhmän jäsenten roolista suhteessa kehitystyöryhmän
jäsenten roolin. Johtoryhmän tehtävänä on ohjata yleisesti kehitystyöryhmän työtä ja toimintaa.
Painotettiin osaamisen kehittämisen tarpeita ja niiden tunnistamista autoalan yrityksissä.
3. 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
suunnitelmallista toimintaa. Raportointi ja toimintasuunnitelma ovat APO-laadunohjauksen tärkeitä työvälineitä.
4. APO-nimike
APO-nimikkeen myöntämisen tavoitteena on lisätä APOn tunnettavuutta ja arvostusta autoalalla
sekä asiakkaiden keskuudessa. APO-nimikkeitä myönnetään kaikista APO-oppilaitoksissa suoritetuista tutkinnoista (ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto). APO-nimikkeen käyttö on otettu
tyydyttävällä tasolla käyttöön oppilaitoksissa.
5. Koulutusverkon rakentaminen
APO-toiminnan tavoitteena on luoda kattava tarjonta laadukasta APO-koulutusta koko Suomen
alueella, kaikkiin autoalan tehtäviin. Tarjonnan perustana käytetään alan koulutustarpeita. Koulutustarpeita kartoitetaan Autoalan Keskusliiton perustietoja analysoimalla sekä Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön työryhmän kautta.
Sivu 2/5

Autoalan Pätevöitymisohjelma
Toimintakertomus 2014 ja
Toiminnan painopistealueet 2015

APO-kouluttajaverkoston jäsenet 31.12.2014:











AEL
Kainuun Ammattiopisto (KAO)
Haaga-Helia AMK
Aalto EE
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola (Kvlakk)
Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)
WinNova Oy
Rastor Oy
Työtehoseura (TTS)
PKKY

Sidosryhmistä mainittakoon mm.


Työnantajat (AKL, AAKL, SKKL, AREKL)



Työntekijät (SATL)



OPH, OPM, TEM



Oppisopimustoimistot



ELY-keskukset



Katsastusala



Metropolia AMK

6. Tiedottaminen ja markkinointi (liikkeet, maahantuojat, oppilaitokset, jory, kery)
APO-aiheisia esityksiä on järjestetty opinto-ohjaajatilaisuuksissa sekä seminaareissa eri puolella
Suomea. Suomen Autolehdessä on ollut kattavasti APO-aiheisia artikkeleita. Pääosin tiedottaminen ja markkinointi tapahtuvat apo-koulutus.fi- sivuston kautta ja 2015 lähtien autola.fi-sivuston
kautta. Tiedottamista tehostettiin vuonna 2014 sähköisellä APO Newsletterillä, jonka pääteemat
olivat:
Kehittämishankkeiden läpivienti oppilaitoksissa,
Osaamisen Johtaminen/kehittäminen autoalan yrityksissä
Arjen esimiestyö

Sivu 3/5

Autoalan Pätevöitymisohjelma
Toimintakertomus 2014 ja
Toiminnan painopistealueet 2015
7. Autoala.fi sekä APO-koulutus.fi nettisivustojen uudistus
Autoala.fi sekä Apo-koulutus.fi nettisivustojen uudistaminen toteutettiin opinnäytetöinä. Opinnäytetöiden ohjausryhmänä toimi APO-kehitystyöryhmä. Yhteistyökumppanina toimi Metropolia
AMK sekä Haaga Helia AMK, joiden kautta opinnäytetyöt tuotettiin. Metropoliaa projektissa edusti
Pertti Ylhäinen ja Haaga Heliaa Ilkka Uronen. Autoalan asiantuntemusta ja näkemyksiään projektiin
toi Sini Syväjärvi MetroAuto Groupilta.
Opinnäytetöiden lähtökohtana olivat alla olevat painopistealueet:
Kuinka houkutellaan nuoria alalle?
Kuinka brändätä (työnantajan näkökulmasta) autoala?
Lisää pätevyyttä yrityksen kehittämisen näkökulmasta?
Digitaalisen maailman hyödyntäminen
Opinnäytetöiden työstäminen aloitettiin syksyllä 2013 ja ne valmistuivat syksyn 2014 aikana. Tämän jälkeen Kirsi Heikkilä (AUT) lähti työstämään nettisivustojen uudistusta visuaalisesti ja sisällöllisesti yhteistyössä APO keryn kanssa.
8. Opettajuuden kehittäminen, opettajaseminaari
Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö toteutti perinteisen autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Hämeenlinnassa 3.–4.4.2014. Koulutukseen osallistui 50 autoalan opettajaa/koulutuspäällikköä.
2009 alkanut Autoalan työnjohdon koulutuskokeilu on päättynyt 2014 vuoden lopussa. Hankkeen
omistaa Opetusministeriö. Autoalan työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena oli rakentaa ja testata
työnjohdon tehtävissä aloittavalle soveltuvaa uutta tutkintoa. Autoalan työnjohtokoulutusta kokeiltiin 80 opintoviikon laajuisena niin, että opiskelija oli oppilaitoksen opiskelijana enintään kaksi
vuotta.
Valtakunnallinen ohjausryhmä seurasi kokeilusta saatavia tuloksia ja koulutuskokeilu määriteltiin
ammattitutkintotasoiseksi. Kokeilun tuloksena Auto- ja kuljetusala sai työnjohdon ammattitutkinnon. Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinnon perusteita aloitettiin kirjoittamaan 2014
vuoden lopussa. Tarkoitus on saada perusteet valmiiksi kevään 2015 aikana.. Koulutuskokeilusta
valmistuneiden opiskelijoiden jatkaminen olemassa olevaan Autoalan työnjohdon EAT tutkintoon
on jo nyt mahdollista sujuvasti normaalin henkilökohtaistamisen kautta.
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Toiminnan painopistealueet 2014
AKL Akatemian käynnistyttyä syksyllä 2013 Autoalan Pätevöitymisohjelman toiminnan tarkoitusta
linjattiin uudelleen. AKL Akatemian tavoitteena on tarjota AKL:n jäsenille laadukasta ja kentän tarpeeseen vastaavaa koulutusta. Lisäksi koulutukset ovat tarjolla yhdessä paikassa, AKL Akatemian
sivuilla, jolloin tarjontaan on helppo tutustua. AKL Akatemialla on koulutuspartnereita, joiden
kanssa yhteistyössä koulutuksia kehitetään ja tarjotaan.
Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) tavoitteena on:
* Valtakunnallinen oppilaitosverkosto ja sen kehittäminen
* Yhteiset hankkeet oppilaitosverkoston kanssa, joihin voidaan saada julkista rahoitusta ja hankkeista saatujen tietojen ja oppien levittäminen seminaarein ja tiedottein.
Vuonna 2015 painopisteinä ovat:
* Autoalan uuden nettisivuston toimivuuden seuraaminen
* Oppilaitosverkoston yhteistyön kehittäminen:
-> yhteistapaaminen
-> vuoden APO oppilaitoksen palkitseminen
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