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Opetushallitukselle
KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN LUONNOS
Viite: Lausuntopyyntö 44/421/2014

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida
kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteiden luonnosta. Lausumme asiasta seuraavaa:

Tutkinnon muodostuminen
Palvelualojen ammattiliitto PAM on jo aiemmissa lausunnoissaan ottanut kantaa uuden
ammatillisen perustutkinnon muodostumissäännön (ammatilliset tutkinnon osat 135 osp,
yhteiset tutkinnon osat 35 osp, vapaasti valittavat osat 10 osp) puolesta. Näemme
jatkossakin hyvänä myös sen, että opiskelijan eteen tuodaan kattava tarjotin
yhteiskunnallisia- ja työelämätaitoja kehittäviä opintoja sekä sosiaalista ja kulttuurista
osaamista.

Tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä
Muutos opintoviikoista osaamispisteiksi on tehty suhteellisen loogisesti. Toisin kuin joissain
muissa perustutkinnoissa muutos ei ole johtanut siihen, että esimerkiksi ammatillisten
valinnaisten opintojen opintopisteiset tutkinnon osat on erittäin vaikea tai mahdoton saada
opiskelijan haluamiksi kokonaisuuksiksi. Muutoksessa pakollisten ammatillisten opintojen
painoarvo nousee kokonaisuutena hieman suhteessa vapaaehtoisiin, mutta muutos on
vähäinen.

Yhteiset tutkinnon osat
PAM pitää esitystä yhteisistä tutkinnon osista hyvänä. On positiivista, että yhteiskunnallisesti
tärkeitä osaamisalueita, kuten tieto- ja viestintätaidot tai työkyvyn ylläpitäminen on nostettu
pakollisten opintojen joukkoon sekä yrittäjyyden rinnalle nostettu mahdollisuus ottaa
kattavasti yhteiskunnallisia taitoja sekä työelämän taitoja edistäviä opintoja.
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Terminologian tarkistaminen
Selkeyden vuoksi on hyvä, että puhutaan ainoastaan tutkinnon osaamisaloista ja
koulutusohjelma-termin käyttö on lopetettu.

Työelämälähtöisyyden,
vahvistaminen

osaamisperusteisuuden,

joustavuuden

ja

valinnaisuuden

Ammatilliset tutkinnonosat eivät esityksessä temaattisesti muutu ja tutkinnonosien
painotukset
suhteessa
toisiinsa
pysyvät
pitkälti
entisenlaisina.
Vaikka
osaamisperusteisuuden näkökulmasta on hyvä, että osaamispisteisiä painotuksia
tarvittaessa muutetaan, olemme sitä mieltä, että merkittävät muutokset on järkevintä tehdä
kokonaisvailtaisemman tutkinnon perusteiden uudistamisen yhteydessä.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Mikko Laakkonen
Koulutuspoliittinen asiantuntija

PAM Keskustoimisto
Paasivuorenkatu 4–6 A
00530 Helsinki
PL 54, 00531 Helsinki

Jäsenyys ja liittyminen
030 100 600
Työttömyysturva
020 690 211

Tarja Pajuniemi
Sopimusasiantuntija

Jäsenten työsuhdeasiat
030 100 620
Vaihde
020 774 002

www.pam.fi

