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OPETUSHALLITUKSELLE 

 

 

LIIKUNNAN JA VALMENNUKSEN AMMATTITUTKINNON PERUSTEIDEN 

LUONNOS 

 

Viite: OPH-2878-2017 

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM kiittää mahdollisuudesta kommentoida liikunnan ja 

valmennuksen ammattitutkinnon perusteiden luonnosta. PAMiin kuuluu satoja liikunta-alan 

työntekijöitä. Lausumme perusteista seuraavaa: 

 

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys 

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon perusteet ovat haasteelliset, kuten 

ammattitutkintotasolla kuuluu ollakin.  

 

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittanut henkilö voi 

työskennellä esimerkiksi liikunnanohjauksen toimialalla. Koska liikunnanohjauksen 

toimialalla ei ole minkäänlaista työehtosopimusta, tulee perusteissa korostaa muiden 

työelämän pelisääntöjen, kuten työlainsäädännön, tuntemusta.  

 

Jos työehtosopimus tulevaisuudessa solmitaan, tulee tutkinnon perusteiden sisältöä muokata 

siten, että muutos huomioidaan. 

 

Valmennuksen osaamisalalla tulisi selkeämmin korostaa toimialalla sovellettavan 

työehtosopimuksen osaamista. 

 

Liikunta-ala on omaleimainen ala erityisesti siitä syystä, että ammattitaito vaikuttaa suoraan 

sekä työntekijän että asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin. 

 

Nämä näkökulmat on perusteissa otettu kiitettävästi huomioon. Asiakaslähtöinen toiminta, 

esteettömyys, turvallisuuskysymykset sekä alan arvot ja eettiset periaatteet on nostettu hyvin 

esiin. 

 

Tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen 

Tutkinto perusteiden luonnos sisältää kaksi osaamisalaa (liikunnan osaamisala, 

valmennuksen osaamisala). 
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Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja 

valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).  Valmennuksen osaamisala muodostuu 

pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (90 

osaamispistettä). 

 

Liikunnan osaamisalalla tutkinto on luonteeltaan joustava ja dynaaminen. Valmennuksen 

osaamisalalla tutkinto koostuu käytännössä kahdesta tutkinnonosasta, joten tekijällä on vain 

vähän mahdollisuuksia muokata tutkintoa tarpeidensa mukaiseksi.  

 

Vaadittava ammattitaito, ammattitaidon osoittaminen ja hyväksytyn suorituksen 

kriteerit 

 

Esitämme, että liikunnan osaamisalalla kaikille pakolliseen tutkinnonosaan 2.1. liikunnan 

toimintaympäristössä toimiminen tehdään seuraavat lisäykset: 

 

- Tuntee syvällisesti työlainsäädännön ja osaa soveltaa sitä työhönsä 

- Tuntee syvällisesti oleelliset työsuojelukysymykset ja osaa soveltaa niitä työhönsä  

Esitämme, että valmennuksen osaamisalalla kaikille pakolliseen tutkinnonosaan 2.9. 

ammatillinen toiminta valmentajana tehdään seuraavat lisäykset: 

 

- Tuntee syvällisesti työlainsäädännön ja osaa soveltaa sitä työhönsä 

- Tuntee syvällisesti oleelliset työsuojelukysymykset ja osaa soveltaa niitä työhönsä  

- Tuntee toimialalla sovellettavan työehtosopimuksen 

 

Mikko Laakkonen   Markku Björn 

Koulutuspoliittinen asiantuntija  Sopimusasiantuntija 

Palvelualojen ammattiliitto PAM   Palvelualojen ammattiliitto PAM  

 

 

 

 

 


