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OPETUSHALLITUKSELLE 

 

LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN LUONNOS 

Viite: OPH-2133-2017 

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM kiittää mahdollisuudesta kommentoida lääkealan perustutkinnon 

perusteiden luonnosta. PAMin kuuluu noin 2 000 ammattitaitoista lääkealan teknistä työntekijää. 

Lausumme perusteista seuraavaa: 

 

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys 

PAM pitää perusteiden työelämälähtöisyyttä pääsääntöisesti hyvänä. Työelämä normit ja 

pelisäännöt on tuotu kohtuullisen hyvin esiin, vaikka joitain puutteita (esim. maininta 

työsuojeluvaltuutetusta) onkin.  

Erityinen positiivinen huomio siitä, että perusteissa on erikseen mainittu työehtosopimuksen 

tunteminen. Muun muassa alan palkkatason standardit määrittelevän työehtosopimuksen tuntemus 

on oleellista työelämän tietämystä myös perustutkintotasolla. Ikävä kyllä se on usein jätetty pois 

perustutkintojen osaamisvaatimuksista. 

Ammatillisten tutkintojen perusteiden tulisi olla tulevaisuuteen katsovia. Tällä hetkellä lääkealan 

perustutkinnon perusteiden luonnos sisältää osaamista, kuten kymmensormijärjestelmän, 

kopiokoneen, faksin ja tiettyjen ICT-ohjelmien seikkaperäisen käytön, joiden tulevaisuuden tarve on 

enemmän kuin epävarma. Perusteissa ei ole tarvetta määritellä esimerkiksi sitä, millaisia sisältöjä 

esitysgrafiikkaohjelmilla tulee osata tehdä. 

Monessa kohdassa on erityinen maininta siitä, että lääkealan tutkinnon suorittajan tulee tehdä 

töitään ”työryhmän jäsenenä”. Yhteis- ja ryhmätyö ovat toki tarpeellisia ominaisuuksia, mutta on 

myös toivottavaa, että tekninen henkilökunta pääsee tekemään työtään itsenäisesti ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla siitä huolimatta, että lääkealan eri työtehtävät ovat säänneltyjä. 
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Tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen 

PAMilla ei ole erityistä huomautettavaa tutkinnon osista tai muodostumisesta. Perusteet 

muodostuvat kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta tai kolmesta valinnaisesta tutkinnon 

osasta. Painostus on enemmän pakollisissa osissa, mikä on ymmärrettävää ottaen huomioon 

toimialan säännellyn luonteen.  

 

Vaadittava ammattitaito, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arvioinnin kriteerit 

Esitämme, että kaikille pakollisessa tutkinnon osan 2.5. lääkealan logistiikka hyväksytyn arvioinnin 

kriteereihin tehdään seuraava lisäys: 

- Tietää, kuka on työpaikan työsuojeluvaltuutettu ja osaa tarvittaessa olla häneen 

yhteydessä. 

Esitämme, että tutkinnon osasta 2.11. tietotekniikan hallinta ja toimistotyöt 

- poistetaan osaamisvaatimus ”kirjoittaa kymmensormijärjestelmällä”. 

- työvälineohjelmien käytön hyväksytyn arvioinnin kriteereistä poistetaan sulkumerkkien 

sisällä mainitut seikkaperäiset käyttötarkoitukset. 

Esitämme, että tutkinnon osasta 2.1. apteekkityö poistetaan maininnat kopiokoneen, faksin ja 

vuoronumerolaiteen käytöstä. 
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