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PERUSTEIDEN LUONNOS
Viite: OPH-444-2018
Palvelualojen ammattiliitto PAM kiittää mahdollisuudesta kommentoida hius- ja kaudenhoitoalan
erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnosta. PAM solmii työehtosopimukset alan noin 3000
työntekijälle Suomessa. Lausumme perusteluonnoksesta seuraavaa:
Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys
Työelämän näkökulmasta hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos
on onnistunut, osittain jopa erittäin onnistunut, kokonaisuus.
Elinkeino- ja koulutustoiminta hius- ja kauneudenhoitoalalla on mielenkiintoisessa muutoksessa.
Alan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos tarttuu positiivisella orientaatiolla alan
muutoksiin tarjoamalla pakollisina tutkinnon osina suoran substanssiosaamisen lisäksi
asiakaspalvelu- ja projektisaamista.
Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ammatillisen koulutuksen painotus siirtyy kasvavassa
määrin työpaikoille. Uudistus ei onnistu, jos työpaikkatasolla ei ole valmiuksia ottaa vastaan
suurempia määriä oppijoita. Tästä syystä työpaikkaojaajana toimiminen -tutkinnon osa on oleellisen
tärkeä osa perusteita.
Työelämänäkökulmasta perusteissa on myös eräitä puutteita. On hyvin mahdollista, että
erikoisammattitutkinnon suorittanut työntekijä työskentelee esimiestehtävissä. Erityisesti tästä syystä
työelämän säädösten ja sopimusten (esim. alan työehtosopimuksen) osaaminen tulisi huomioida
perusteissa vielä paremmin.
Tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen
Perusteet muodostuvat neljästä eri osaamisalasta ja neljästä tutkintonimikkeestä. Jokainen osaamisala
koostuu 120 pakollisesta ja 60 valinnaisesta osaamispisteestä. Käytännössä tämä tarkoittaa kolmea
pakollista ja kahta valinnaista tutkinnon osaa. Tutkinnon perusteiden sisältämät tutkintonimikkeet
ovat parturimestari, kampaajamestari, erikoiskosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja (EAT).
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Kokonaisuus on tasapainoinen ja EAT-tasolle sopiva. Tutkintonimikkeet eivät ole täysin
johdonmukainen kokonaisuus, mikä on kuitenkin hyväksyttävissä. Perinteinen mestari-nimike sopii
paremmin hius- kuin kauneudenhoitoalalle. Tärkeintä onkin, että tutkintonimike indikoi työelämälle
perustasoa selkeästi korkeampaa osaamista.
Vaadittava ammattitaito, ammattitaidon osoittaminen ja hyväksytyn suorituksen kriteerit
Kautta linjan työ- ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä osaamiskriteereissä tulee mainita alalla
sovellettava työehtosopimus (noudattaa työssään huolellisesti hius- ja kauneudenhoitoalaa koskevia
säädöksiä ja sopimuksia, kuten alan työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta).
Kautta linjan työ- ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä osaamiskriteereissä tulee huomioida paremmin
myös työntekijän oma hyvinvointi (huolehtii työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan
ammattitaitoisesti kaikissa tilanteissa).
Tutkinnon osassa 2.4 Ekologisissa ihon- ja hiustenhoitopalveluissa toimiminen hyväksytyn
suorituksen kriteereihin tulee lisätä INCI-listan erinomainen tunteminen.
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