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Lausunto Taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta
Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
Palvelualojen ammattiliitto (PAM) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta, joka
koskee Taideteollisuusalan perustutkinnon perusteita.
Tutkinnon eri osissa on huomioitu työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Lisäksi kohta 2.2. (Aseen
valmistaminen, 45 osp) sisältää maininnan työhyvinvoinnista. PAM korostaa, että työturvallisuuteen
ja -suojeluun liittyviä säännöksiä sekä työhyvinvointiin liittyviä asioita tulee käsitellä opinnoissa
mahdollisimman laaja-alaisesti, koska esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvät tekijät vaihtelevat
työtehtävittäin (mm. työtapaturmien ja ammattitautien torjunta).
Tulevaisuudessa yhä useampi työpaikka on monikulttuurinen. Tästä syystä on tärkeää, että
opinnoissa korostetaan myös monikulttuurista osaamista (ml. vuorovaikutustaidot ja työtehtävissä
tarvittava kielitaito). Lisäksi opiskelijoita tulee kannustaa itseohjautuvuuteen ja
suunnitelmallisuuteen, koska näiden taitojen merkitys tulee korostumaan tulevaisuuden työelämässä
elinikäiseen oppimiseen sekä työyhteisössä tarvittavien vuorovaikutustaitojen ohella.
Tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta ja ammattitaidon osoittamisesta
PAMin näkemyksen mukaan tutkintoon tulisi lisätä vaatimus perehtymisestä oman alansa
työehtoihin ja työlainsäädäntöön.
PAM pitää erittäin hyvänä sitä, että ammatillisen koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien
kunnioittamista, suvaitsevaisuutta, erilaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta.
Asiakas- ja myyntityön merkitys korostuu useissa tutkinnon osissa (esim. 2.3. Asiakaspalvelun ja
myyntityön toteuttaminen ja 2.4. Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen). PAM korostaa, että
asiakkuuksiin ja myyntiin liittyvillä taidoilla on suuri merkitys asiakkuuksien ylläpitämisessä ja
kehittämisessä. Lisäksi työtehtävissä korostuvat päivittäin sosiaalinen ja psykologinen osaaminen.
Näistä syistä on tärkeää, että myös taideteollisuusalan ammatteihin valmistuvilla on riittävä
tuotteiden ja palveluiden ostokäyttäytymiseen sekä kuluttajasuojalainsäädäntöön liittyvä osaaminen.
Asiakas- ja myyntityön osalta PAM korostaa, että työehtojen ja työlainsäädännön tuntemisen lisäksi
myös kuluttajasuojalainsäädännön tunteminen on tärkeää etenkin yrittäjiksi aikoville opiskelijoille.
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Aseen valmistamisen osaamisalasta sekä sen pakollisesta tutkinnon osasta ja muodostumisesta
PAM esittää, että Työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevia ammattitaitovaatimuksia
täydennetään seuraavasti:
Opiskelija
• tuntee oman alansa voimassa olevan työehtosopimuksen
• tuntee oman alansa työsuojelun perusasiat.

Helsingissä 17.11.2021
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

Annika Rönni-Sällinen
puheenjohtaja

Lisätietoja:
Katri Jakosuo, koulutuspoliittinen asiantuntija
puh. 044 750 4529
katri.jakosuo@pam.fi

PAM Keskustoimisto
Siltasaarenkatu 18 A
00530 Helsinki
PL 54, 00531 Helsinki

Jäsenyys ja liittyminen
030 100 600
Työttömyysturva
020 690 211

Jäsenten työsuhdeasiat
030 100 620
Vaihde
020 774 002

www.pam.fi

