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Toimintasuunnitelma
Liiketalous ja kauppa sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Hankkeen kuvaus
TOT-hankkeen yhteisten tavoitteiden ja toiminnan mukaisesti Savon ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden ja kaupan sekä sosiaali- terveys- ja liikunta-alan toimialueiden kehittämistyössä painotutaan tuotteistamaan näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta osakokonaisuuksiksi, joita eri tavalla yhdistelemällä voidaan rakentaa eri kohderyhmille sopia tuotekokonaisuuksia.
Liiketalouden ja kaupan tutkinnoista pilottina TOT-hankkeessa on taloushallinnon
ammattitutkinto. Taloushallinnon osaajista on pulaa ja monelle alan vaihtajalle taloushallinnon tehtäviin siirtyminen on yksi varteenotettava vaihtoehto. Taloushallinnon
ammattitutkinnon perusteet uudistuivat 2012. Uusissa perusteissa on kolme osaamisalaa, joissa kussakin 2–3 pakollista osaa ja sen lisäksi 11 valinnaista tutkinnon
osaa. Valmistavan koulutuksen tarjoaminen kaikkiin tutkinnon osiin perinteisenä ryhmäopetuksena on taloudellisesti mahdotonta. Tätä taustaa vasten taloushallinnon
koulutus on pystyttävä tuotteistamaan sellaisiin osakokonaisuuksiin, jotka sopivat taloushallinnon ammattitutkintoon, muihin näyttötutkintoihin (esim. liiketalouden perustutkinto, sihteerin ammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto, esimiestutkinnot) sekä yritysten henkilöstölle lisä- ja täydennyskoulutukseksi.

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan tuotteistettava kokonaisuus on Perhepäivähoitajan
ammattitutkinnosta tutkinnon osa Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto koostuu viidestä tutkinnon osasta ja Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa tutkinnon osan sisältö soveltuu hyvin varhaiskasvatuksen
työntekijöille lisä- ja täydennyskoulutukseksi. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa mahdollistaa tutkinnon osan valmistavan koulutuksen suunnittelun työelämän tarpeita
vastaavaksi ja työelämätoimijoilta on tullut toivetta nimenomaan varhaiskasvatuksen
osaamisen vahvistamiseen. Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa tutkinnon tarjoaa myös yksityisen perhepäivähoitajan työtä aloittavalle hyvän pohjan työskentelylle. Valmistavan koulutuksen ajoitus ja kesto suunnitellaan siten, että tutkinnon osan
suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Lisäksi tutkinnon osan tuotteistaminen antaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaneille mahdollisuuden
täydentää ammattitaitoaan varhaiskasvatuksen alalta.
Hankkeen toteutussuunnitelma ja aikataulu
Kevät 2014
- Savon ammatti- ja aikuisopiston sisäisen hankesuunnitelman tarkennus ja taloushallinnon järjestelyt, tammikuu 2014
- osallistuminen aloitusseminaariin; 11.2.2014 Oulu
- osallistuminen hanketoimijoille suunnattuun tuotteistamiskoulutukseen
- osallistuminen näyttötutkintojen järjestämiseen liittyvien prosessien analysointiin
(vertaisarviointi) ja yhteisten kehittämiskohteiden määrittelyyn ja mahdollisista
toimenpiteistä sopimiseen
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taloushallinnon ammattitutkinnon tuotteistaminen; aloituspalaveri 8.1.2014, kehittämistyö valmis niin, että tuotteet ovat markkinoitavissa loppukeväästä ja toteutukset aloitettavissa viimeistään elokuussa 2014
vuoropuhelu työelämän kanssa taloushallinnon kokonaisuuksista kaksi kertaa kevään aikana; 03/2014 ja 05/2014
perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tuotteistaminen; aloituspalaveri 9.1.2014,
kehittämistyö valmis niin, että tutkinnon osa on markkinoitavissa loppukeväästä ja
aloitettavissa viimeistään elokuussa 2014
vuoropuhelu työelämän kanssa tutkinnon osan toteuttamisen suunnittelusta kaksi
kertaa kevään aikana; 03/2014 ja 05/2014
osallistuminen hankkeen seminaariin; 6.6.2014, Kuopio tai Rovaniemi

Syksy 2014
- taloushallinnon tuotteiden jatkomarkkinointi ja toteutusten aloitus, elokuu 2014 
- perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tutkinnon osan jatkomarkkinointi ja toteutuksen aloitus, elokuu 2014 
- palautteen kerääminen ja tulosten arviointi sekä jatkokehittämisestä sopiminen
- taloushallinnon ammattitutkinnon tutkintoprosessin tarkentaminen hyödyntäen
hankkeen aikana tehtyä prosessien vertaisarviointia; 8-12/2014
- perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tutkinnon osan tuotteistaminen: prosessin
tarkentaminen hyödyntäen hankkeen aikana tehtyä prosessien vertaisarviointi; 812/2014
- tuotekokonaisuuksien benchmarkkaus alojen välillä ja mahdollisesti eri hanketoimijoiden välillä
- hankkeen yhteisiin seminaareihin ja muihin tapaamisiin osallistuminen
- tiedon levittäminen eri välineillä
- päätösseminaari
- raportointi
Toimijat

Liiketalous: 2 opettajaa, suunnittelija
Sote: 1 opettaja, koulutuspäällikkö

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää?
Konkreettisena tuloksena ovat tuotteistetut taloushallinnon ammattitutkinnon ja perhepäivähoitajan ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen kokonaisuudet, joita voidaan joustavasti yhdistellä ja sisällyttää tutkinnon eri osaamisaloihin ja myös muihin
tutkintoihin sekä markkinoida lisä- ja täydennyskoulutuksena yrityksille ja yksittäisille
henkilöille.
TOT-hankkeessa tuotteistettavat koulutuskokonaisuudet ovat osa Savon ammatti- ja
aikuisopistossa meneillään olevaa kehittämistyötä kohti ”avointa ammattiopistoa”,
jossa opiskelija voi valita oman osaamisensa täydentämiseen tarvittavia opintoja ja
tutkinnon osia joustavasti ja näin myös välttää turhaa päällekkäiskoulutusta.
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Tuotteistamisen myötä joudutaan myös tutkintojen ja valmistavan koulutuksen toteutusprosessit ja -mallit miettimään uudelleen ja tämä näkyy asiakkaalle (opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle) sekä koulutuksen saatavuuden että laadun paranemisena.
Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään?
Yhteishankkeen toimintojen lisäksi Savon ammatti- ja aikuisopisto tiedottaa ja levittää
hankkeen tuloksia:
- opiston sisällä eri työryhmissä (mm. työelämäpalvelujen suunnitteluryhmä, hanketyöryhmä, opetuksen kehittämisen työryhmä) ja aikuiskoulutuksen teemapäivien
aikana
- Aikuiskoulutuksen palvelupisteen kautta
- erilaisten työelämä- ja sidosryhmätapaamisten yhteydessä mm. seminaarit, messut, suunnitteluringit, yrittäjien aamukahvit, ammatilliset neuvottelukunnat
- eri hankkeiden ja hankeverkostojen kautta (esim. Osaava Itä-Suomi -verkosto)
Työelämän yhteistyökumppanit (yritykset, julkisyhteisöt, pk-yritykset)
Liiketalouden ja kaupan alan yhteistyökumppanit:
- Kuopion kaupungin teatteri, hallintopäällikkö Eila Ruotsalainen
- Econea Oy, toimitusjohtaja/yrittäjä Seija Hietikko
- JHL Itä-Suomi, aluetoimitsija Kirsti Puurunen
- Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy, yrittäjä Sirpa Koponen
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yhteistyökumppanit:
- Kuopion kaupunki, yksityisen päivähoidon palveluohjaaja Arja Heiskanen
- yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti Ahopuron ryhmis, Kuopio
- yksityinen perhepäivähoitaja (y-tunnus) Tarja Haanpää- Räisänen, Kuopio
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