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OPETUSHALLITUKSELLE 

 

RAVINTOLA- JA CATERING –ALAN PERUSTUTKINNON SEKÄ MATKAILUALAN 

PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN LUONNOKSET 

Viite: OPH 2000-2017 

Viite: OPH 2003-2017 

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM kiittää mahdollisuudesta kommentoida ravintola- ja catering –alan sekä 

matkailualan perustutkintojen perusteiden luonnoksia. Koska luonnokset on valmisteltu samassa 

perustetyöryhmässä, kommentoimme molempia samassa lausunnossa. Lausumme asiasta seuraavaa: 

Tutkintojen perusteiden työelämälähtöisyys ja tutkinnonosat  

Ravintola- ja catering -alan perustutkinnon ja matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnoksia on syytä 

käsitellä yhdessä, sillä vanhan hotelli-, ravintola- ja catering –alan perustutkinnon majoituspalveluosaamisen 

kokonaisuus siirtyy tutkinnonosana matkailualan perustutkintoon.  

Vaikka kyseessä on teknisluontoinen tutkintojen uudistaminen, tulisi samassa yhteydessä tutkintoja muokata 

sisällöllisesti työelämälähtöisempään suuntaan. Tutkintojen perusteet eivät pidä sisällään useita työelämän 

näkökulmasta tärkeitä osaamisia. Myöskään perusteita valmistellut työryhmä ei ole pitänyt sisällään selkeää 

työntekijöitä edustavaa jäsentä.  

Ammatillisen koulutuksen kolmikantaisen kehittämisen näkökulmasta tämä on oleellinen puute. Kunnon 

kolmikantaisesta valmistelusta tulee pitää kiinni, vaikka kyseessä olisi enemmän teknisluontoinen uudistus. 

Alan työntekijät tuovat valmisteluun oleellista tietoa alan luonteesta, työtehtävistä ja työtavoista. 

Perustetyössä tulisi myös aina olla tulevaisuusorientoitunut ote. 

Vaadittava ammattitaito, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arvioinnin kriteerit 

Kautta linjan tutkinnoista puuttuu oleellista työsuojeluun ja työelämän pelisääntöihin liittyvää osaamista.  

Esimerkiksi aloilla sovellettavan työehtosopimuksen tuntemus on oleellista osaamista myös 

perustutkintotasolla. Samoin on työsuojeluun ja –turvallisuuteen liittyvän säännöstön osaaminen. 
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Majoitus-, ravitsemus- ja matkailuala on luonteeltaan kansainvälistä. Alan tutkintojen tulee pitää sisällään 

sen, että tutkinnon suorittaja osaa toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työympäristössä ja 

työyhteisössä.  

Esitämme seuraavia osaamisvaatimuksia sovellettuna kaikille osaamistasoille ravintola- ja cateringalan 

perustutkinnon kaikille pakolliseen tutkinnonosaan 2.12 ravitsemispalveluissa toimiminen ja matkailualan 

perustutkinnon jokaisen osaamisalan pakolliseen tutkinnonosaan:  

- Tuntee työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen 

- Tuntee työsuojelun perusteet 

- Tuntee työpaikan työturvallisuussäännöt 

Esitämme seuraavia osaamisvaatimuksia sovellettuna kaikille osaamistasoille ravintola- ja cateringalan 

perustutkinnon kaikille pakolliseen tutkinnonosaan ravitsemispalveluissa toimiminen. 

- Osaa toimia osana kansainvälistä ja monikulttuurista työyhteisöä 

Esitämme, että ravintola- ja catering –alan perustutkinnon tutkinnonosaan 2.7. laivatalous lisätään seuraava 

osaamisvaatimus sovellettuna kaikille osaamistasoille: 

- Opiskelija hallitsee laivan turvallisuus- ja pelastusmääräykset 

Matkailualan perustutkinnon tutkinnonosassa 2.4. majoituspalvelut laskutusosaaminen jää kapeaksi. 

Perustutkinnon suorittajan tulee tunnistaa monipuoliset laskutuskeinot, kuten mobiili- ja verkkolaskutuksen.  

Esitämme, että matkailualan perustutkinnon tutkinnonosan 2.4. majoituspalvelut osaamiskriteereihin 

tehdään sovellettuna kaikille osaamistasoille seuraava kursivoidulla kirjoitettu lisäys: 

- Tietää yleisimmät maksuvälineet, ml. verkko- ja mobiilimaksamisen, ja perii (…) 
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