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OPETUSHALLITUS
OPH-1037-2017 Lausuntopyyntö palvelulogistiikan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

PALVELULOGISTIIKAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEIDEN LUONNOS
Palvelualojen ammattiliitto PAM kiittää mahdollisuudesta kommentoida palvelulogistiikan ammattitutkinnon
perusteiden luonnosta.
Lausuntopyynnöstä ei käy selvästi ilmi, ketkä perusteita laativissa työryhmissä ovat edustaneet työntekijöitä.
Huomautamme, että perustetyöryhmissä tulisi olla edustettuna työntekijäosapuoli.
Perusteissa mainitaan, että tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia myös autonkuljettajana. Kuljetusalalla
toimiminen vaatii ammatillisen tutkinnon lisäksi myös muita pätevyyksiä. Lausuntopyyntö olisi pitänyt toimittaa
myös Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:hen, mutta näin ei ilmeisesti ole toimittu.

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys
Tutkinnossa logistiikka nähdään melko laajasti pitäen sisällään kattavasti logistisen prosessin eri vaiheita. Tämä on
ammatillisen koulutuksen reformin ja sen sisältämän tutkintorakenneuudistuksen mukainen tapa muodostaa
tutkintoja: toisilleen sukua olevat tutkinnot tuodaan yhden sateenvarjon alle ja eritellään osaamisaloiksi pitäen
samalla mahdollisuuden joustoihin.
PAMin näkökulmasta uuden tutkinnon tärkein osaamisala on varastologistiikan osaamisala. Vanhoja tutkintoja
yhdistettäessä onkin hyvä, että varastologistiikka on nostettu omaksi osaamisalakseen. Varastologistiikan osalta
uuden perusteet ovat vanhoja perusteita laajemmat ja tarkemmat.
Työelämän näkökulmasta tutkinto sisältää monia hyviä asioita, kuten asiakaslähtöisyyden, työsuojelu- ja
työturvallisuusasiat, työergonomian ja tietosuojan. Erityisen positiivista on, että valinnaisessa tutkinnon osassa
perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin on kriteereihin nostettu työpaikalla
sovellettavaan työehtosopimukseen perehdyttäminen.

Koska ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia tiiminvetäjänä tai muulla tavoin tavallista
vastuullisemmassa tehtävässä, tulisi työehtosopimusosaamisen olla selkeämmin osana myös pakollisia tutkinnon
osia.
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Tutkinnon muodostuminen
Tutkinto muodostuu kolmesta osaamisalasta, joiden sisältämät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat ole
yhteneväisessä suhteessa. Tilaus- ja toimitusprosessien hoitamisen sekä hankinnan osaamisala pitää sisällään
yhden pakollisen ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa, kun taas varastologistiikan osaamisala koostuu kahdesta
pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.
Tämä tekee erityisesti varastologistiikan osaamisalasta vähemmän joustavan kokonaisuuden. Asia ei toki ole
automaattisesti ongelma. On kuitenkin hyvä huolehtia, että esimerkiksi pakollinen tutkinnon osa varastotyön
tekeminen (40 osp) ei sisällä liikaa päällekkäistä osaamista alan perustutkinnon kanssa. Ammattitutkinnon
suorittanut työntekijä toimii usein perehdyttäjänä tai tiiminvetäjänä, jolloin tietty perustason osaaminen tulisi olla
saavutettu jo aiemmassa vaiheessa. 40 osaamispistettä on sinänsä hyvä määrä suhteessa koko tutkinnon kokoon.

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito, ammattitaidon osoittaminen ja hyväksytyn suorituksen kriteerit
Tutkinnossa vaadittava ammattitaito on ammattitutkintotasoa ja pitää sisällään laajan osaamisen kirjon.
Perusteet mahdollistavat osaamisen muokkaamisen yksilön tarpeisiin tyydyttävällä tavalla.

Helsingissä 8.5.2017

Mikko Laakkonen

Marko Lindfors

Koulutuspoliittinen asiantuntija

Sopimusasiantuntija

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Palvelualojen ammattiliitto PAM

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

Jäsenten työsuhdeasiat
030 100 620
Vaihde
020 774 002

Jäsenyys ja liittyminen
030 100 600
Työttömyysturva
020 690 211

www.pam.fi

