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LAUSUNTO puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. 

Lausuntopyyntö koskee puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon muodostumista ja 

seuraavia ammatillisia tutkinnon osia: henkilökohtaisen avun palvelujärjestelmässä toimiminen 45 osp, 

henkilökohtaisena avustajana toimiminen 30 osp. 

Tausta 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

ammattitutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän 

vaatimuksia. Uudet tutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.1.2020. Tutkintojen perusteiden on 

ehdottomasti vastattava työelämän todellisiin osaamistarpeisin. Lisäksi niiden tulee kohdentua 

selkeästi siihen työtehtävään, mitä tutkinnon perusteiden mukainen koulutus tuottaa. Osaamistarpeen 

alueelliseen ennakointiin on kehitettävä entistä toimivampia menetelmiä. Yksi keskeinen tulevaisuuden 

ennakointiin liittyvä asia on digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio, mikä näkyy nyt varsin 

niukasti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksessa. Tulevaisuudessa erityisesti henkilökohtainen 

avustaja joutunee hyödyntämään erilaisia digitaalisia ja teknologisia kotiin tuotavia palveluita. 

Tutkinnon työelämälähtöisyys, tutkinnon osien muodostuminen, tutkinnossa vaadittava 

ammattitaito, ammattitaidon osoittaminen ja hyväksytyn kriteerit 

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys on huomioitu pääpiirteissään hyvin, mutta tutkinnon osissa 

ja ammattitaitovaatimuksissa ja niihin liittyvissä kriteereissä on liikaa päällekkäisyyttä. 

Työelämälähtöisyyden näkökulmasta tulee huomioida päällekkäisyyksien minimointi arvioinnissa. 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteissa on kattavasti kuvattu 

ammattitaitovaatimuksena ”Noudattaa työturvallisuutta ja ergonomiaa”. Ei kuitenkaan ole 

tarkoituksenmukaista, että kahdessa pakollisessa tutkinnon osassa henkilökohtaisen avun 

palvelujärjestelmässä toimiminen 45 osp ja henkilökohtaisena avustajana toimiminen 30 osp 

arvioidaan lähes samoja ammattitaitovaatimuksia useaan kertaan. Lisäksi osa kriteereistä on sijoitettu 

epätarkoituksenmukaisesti ammattitaitovaatimusten yhteyteen. 

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat pääpiirteissään selkeät. Tulisi käyttää käsitettä tavanomaiset 

varotoimet ainakin silloin, kun kyseessä tutkinnonosa, joka mahdollistaa toimimisen asiakkaan kodissa 

sekä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.   

Yhteenveto 

Tehy ry:n mielestä huomiota tulee kiinnittää tutkinnonosien sisältöjen/kriteerien päällekkäisyyteen ja 

epätarkoituksenmukaiseen sijoitteluun ammattitaitovaatimusten yhteyteen, koska tästä tulee 

työelämältä jatkuvasti palautetta. Lisäksi haluamme todeta tässä yhteydessä, että kannatamme 

Opetushallituksen ehdotusta Puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinnon liittämistä SORA-tutkintojen 

piiriin. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat pääpiirteissään selkeät. 
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