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Viite

HE 87/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta ja HE 114/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen
(HE 87/2020 vp) täydentämisestä

AMMATTIOSAAMISEN KEHITTÄMISYHDISTYS AMKEN LAUSUNTO
TYÖLLISTÄMISEN EDISTÄMISEN KUNTAKOKEILUUN
Esityksen mukaan joitain valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä
siirrettäisiin kokeilun ajaksi (1.1.2021−30.6.2023) kuntien tehtäväksi
erityisesti vaikeasti työllistyvien asiakasryhmien osalta. Ammatillista
koulutusta koskisivat lähinnä työllisyyttä edistävät neuvonta, ohjaus- ja
palvelutehtävät.
Amke pitää hyvänä, että vaikeasti työllistettävien ja pitkäaikaistyöttömien
palveluita kehitetään siten, että eri palveluiden saatavuutta ja
koordinointia lisätään ja työelämäyhteyksiä tuodaan lähemmäs
asiakkaita.
Amke haluaa kiinnittää huomioita vielä seuraaviin, ammatillisen
koulutuksen näkökulmasta oleellisiin kysymyksiin kuntakokeiluissa:
•

Koronakriisi haastaa työvoimapalveluiden resurssit. On havaittavissa,
että kasvanut työttömien ja lomautettujen määrä on hidastanut esim.
ohjausta ammatilliseen koulutukseen. Tämä vaikuttaa haitallisesti
monen työttömän mahdollisuuteen saada osaamispalveluita.
Työttömyyden pitkittyminen vaikeuttaa paluuta työelämään.
Riskinä on, että siirrettäessä tässä tilanteessa osa työvoimahallinnon
resursseista kuntakokeiluun, työvoimapalveluiden toiminta häiriintyy
entisestään. Budjettiriihessä esitetty työvoimaresurssilisäys
työvoimahallintoon on tervetullut. Tästä resurssilisäyksestä tulee
pitää kiinni.
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Lisäksi tulisin ohjata asiakkaita nykyistä joustavammin ammatillisen
koulutuksen järjestäjille, jotka voivat toteuttaa ohjaus-, neuvontasekä koulutuspalveluita.
•

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkosto on monimuotoinen.
Järjestäjien tarjoama koulutusvalikoima ja toiminnan painopisteet
vaihtelevat. Siksi on tärkeää, että kuntakokeilualueilla kaikki
koulutuksen järjestäjät otetaan mukaan kuntakokeiluverkostoon.
Asiakasohjauksen tulee perustua asiakkaan tarpeisiin. Myös
palveluiden kilpailutuksen tulee olla kaikille avointa. Osa koulutuksen
järjestäjistä toteuttaa valtakunnallista tehtävää. Myös nämä toimijat
tulee huomioida verkostoissa ja palveluiden toteuttamisessa.
Kuntakokeiluihin ohjataan nk. jatkuvan oppimisen rahoitusta. Tarve
resursseille on kuitenkin sama kaikkialla suomessa. Tässä tilanteessa
eri alueet ja toimijat asetetaan epätasa-arvoiseen asemaan.

Helsingissä 21.9.2020
Ystävällisesti
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toimitusjohtaja

Saku Lehtinen
asiantuntija
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