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OPETUSHALLITUKSELLE 

 

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN LUONNOS 

Viite: OPH-2101-2017 

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM kiittää mahdollisuudesta kommentoida liikunnanohjauksen 
perustutkinnon perusteiden luonnosta. PAMiin kuuluu satoja kuntosaleilla ja 
ryhmäliikuntapalveluissa työskenteleviä liikunta-alan ammattilaisia. Lausumme perusteista 
seuraavaa: 

 

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys 

Koska liikunnanohjauksen toimialalla (esim. kuntosalit, ryhmäliikuntapalvelut) ei ole minkäänlaista 
työehtosopimusta, tulee perusteissa korostaa vielä selkeämmin muiden työelämän pelisääntöjen, 
kuten työlainsäädännön, tuntemusta. Jos työehtosopimus tulevaisuudessa solmitaan, tulee 
tutkinnon perusteiden sisältöä muokata siten, että muutos huomioidaan. 

Liikunnanohjaus on omaleimainen palvelu erityisesti siitä syystä, että ammattitaito vaikuttaa suoraan 
sekä asiakkaan että ohjaajan terveyteen ja hyvinvointiin. Nämä näkökulmat on perusteissa otettu 
kiitettävästi huomioon. Asiakaslähtöinen toiminta, turvallisuuskysymykset sekä alan arvot ja eettiset 
periaatteet on nostettu kiitettävästi esiin useammassa tutkinnon osassa. 

 

Tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen 

Tutkinto perusteiden luonnos sisältää kolme osaamisalaa (liikunnan palvelutuotannon, terveyttä 
edistävän liikuntaneuvonnan sekä valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisalat), joista jokaisessa 
on 100 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 45 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia.  

Painopiste on melko vahvasti pakollisissa tutkinnon osissa. Tästä syystä tutkinnon muodostumisen 
rakenne on melko jäykkä ja ohjelmoitu. Tällä hetkellä jokaisessa osaamisalassa on pakollinen 
tapahtuman järjestämiseen liittyvä tutkinnon osa. Kyseisissä osissa on päällekkäisyyttä.  

Tapahtuman järjestäminen ei siinä määrin ole oleellista alan osaamista, että sen tulisi aina olla 
pakollisena tutkinnon osana. Siirto osaksi valinnaisia tutkinnon osia lisää mahdollisuuksia muokata 
kokonaisuutta oppijan omien tarpeiden mukaan. Esitämme, että kaikkien osaamisalojen 
tapahtumajärjestämiseen liittyvä tutkinnon osa siirretään valinnaisiin tutkinnon osiin.  
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Vaadittava ammattitaito, ammattitaidon osoittaminen ja hyväksytyn suorituksen kriteerit 

Esitämme, että kaikille pakolliseen tutkinnonosaan 2.1. liikunnan ohjaaminen tehdään seuraavat 
lisäykset: 

 

- Tuntee työlainsäädännön perusteet 

- Tuntee työsuojelun perusteet 

 

Helsingissä 13.10.2017 
 
 
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry 
Ann Selin 
puheenjohtaja 
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