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LÄHIESIMIEHEN AMMATTITUTKINTO

Palvelualojen ammattiliitto PAM tukee Kaupan Liiton tekemää ammatillisen koulutuksen
tutkintorakenteen muutosesitystä, jossa rakenteeseen vakiinnutetaan uusi lähiesimiehen
ammattitutkinto.
Kaupan ala on ollut yksi OKM:n vuonna 2009 käynnistämän työnjohtokoulutuskokeilun
kokeilualoista. PAMin on osallistunut vuonna 2014 päättyvän koulutuskokeiluun
ohjausryhmäjäsenyyden kautta. Olemme kokeneet, että kokeilu on onnistunut hyvin, ja sen
pohjalta on perusteltua tukea suunnitellun lähiesimiehen ammattitutkinnon
vakiinnuttamista osaksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta.
Työntekijöiden tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta pätevä lähiesimiestyö on
avainasemassa. Kaupan alalla lähiesimiehen at:n on tarkoitus täyttää liiketalouden
perustutkinnon (merkonomi) ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon ja johtamisen
erikoisammattitutkinnon väliin jääviä työelämän osaamistarpeita. Ammattitutkinnon
suorittanut henkilö toimisi todennäköisesti esim. tiiminvetäjänä, osastovastaavana,
vuoropäällikkönä tai apulaismyymäläpäällikkönä. Tällä hetkellä sopivaa koulutusta em.
tehtäviin ei ole tarjolla.
Vaikka lähiesimiehen ammattitutkinto on lähtökohtaisesti suunniteltu kaupan alalle, on
koulutuskokeilussa ollut mukana opiskelijoita myös kiinteistöpalvelualalta ja matkailu- ja
ravintola-alalta. Palaute on kaikin puolin ollut positiivista. Kantamme on, että vaikka uusi
tutkinto sijoitettaisiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusalan alla, tulisi
sen
toimia
laaja-alaisesti
useampia
ammattialoja
palvelevana
(johtamisen
erikoisammattitutkinnon tapaan).
Kaupan liiton ja viiden koulutuksenjärjestäjän (Kauppiaitten kauppaoppilaitos, Oulun seudun
koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto,
Turun ammatti-instituutti) lisäksi myönteisen kannan lähiesimiehen ammattitutkinnon
vakiinnuttamiseen ovat ottaneet myynti- ja markkinointityön tutkintotoimikunta sekä
kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutustoimikunta.
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Molemmissa em. toimikunnissa on ollut pamilainen edustus mukana tekemässä myönteistä
päätöstä.
Jos Opetushallitus hyväksyy lähiesimiehen ammattitutkinnon osaksi tutkintorakennetta,
asetetaan perustetyöryhmä valmistelemaan tutkinnon perusteita. PAM muistuttaa, että
työntekijöiden edustusta ei pidä unohtaa perustetyöryhmää asetettaessa.
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