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Muutosturvaa koulutuksen keinoin
Työelämä ja elinkeinorakenne ovat jatkuvassa murroksessa. Muutospaineita aiheuttavat erilaiset tekijät kuten automaatio ja digitalisaatio, erilaiset talouden ja toimialojen
rakennemuutokset tai esimerkiksi poliittisen päätöksenteon linjavalinnat. Yksittäisen
henkilön näkökulmasta tämä tarkoittaa lisääntyvää tarvetta kehittää omaa osaamistaan
ja tarpeen vaatiessa kouluttautua uudelleen uusiin tehtäviin ja mahdollisesti jopa useisiin eri ammatteihin työuransa aikana. JHL tavoittelee muutosturvaa tilanteisiin, joissa
erilaisista rakennemuutoksista johtuen henkilö joutuu työttömyysuhan alaiseksi.

Aikuiskoulutustuen on joustettava työelämän muutostilanteissa
Lakia aikuiskoulutusetuuksista (1276/2016) muutetaan siten, että työttömyysuhan
alla olevien osalta mahdollistettaisiin paremmin tutkintoon johtava opiskelu. Nykyisen
aikuiskoulutusetuuslain mukaan tuen saajalta edellytetään kahdeksan vuoden työkokemusta. Lisäksi täysipäiväisen tuen kesto on lyhennetty 15 kuukauteen. Tuen ehtoja
tulisikin arvioida uudelleen siten, että etuutta olisi mahdollista saada lyhyemmällä työkokemuksella ja pidemmän aikaa, jos kyseessä on työttömyysuhan alainen työntekijä.
Tuen enimmäiskestoa olisi mahdollista esimerkiksi pidentää työttömyysuhan alla olevien
osalta 15 kuukaudesta 25 kuukauteen ja tuen saamisen ehtoja lyhentää viiteen työkokemusvuoteen.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien asema turvattava
Uuden varhaiskasvatuslain henkilöstörakennetta koskeva säädös (37 §, 540/2018) uhkaa
JHL:n laskelmien mukaan 4000–5000 lastenhoitajan työpaikkaa. Näin ollen työsuhteessa
olevat lastenhoitajat, joita uusi laki koskettaa,
tulee tulkita työttömyysuhan alaisiksi.
•

40 %

Yli
lastenhoitajista
harkitsee alan vaihtoa mutta on myös
valmis kouluttautumaan uusiin tehtäviin
Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne
nykyisen työn sisällä.
on palautettava lakimuutosta edeltävään
muotoon, jossa hoito, hoiva ja opetus
ovat tasapainossa.
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(Lähde: JHL:n jäsenkysely, syksy 2018)

•

Mikäli uudessa henkilöstörakenteessa pysytään, on aktiivisesti etsittävä keinoja
tukea lastenhoitajien muuntokoulutusta varhaiskasvatuksen sosionomeiksi tai
opettajiksi.
• Opiskelun tulee olla mahdollista työn ohessa tai kokopäiväisen opiskelun osalta
työsuhde säilyttäen.
• Muuntokoulutukseen osallistuvan työntekijän toimeentulo tulee turvata. Toimeentulon tulee perustua palkkaan, aikuiskoulutustukeen tai näiden yhdistelmään.

Mikäli kouluttautuisit varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai opettajaksi,
miten rahoittaisit opiskelusi?
Vastaajien määrä: 2783, valittujen vastausten lukumäärä: 3425
Opintotuella ja -lainalla

8
46

Aikuiskoulutustuella

64

Työskentelisin opiskelun ohessa
Muu rahoitustapa, mikä?

5
(Lähde: JHL:n jäsenkysely, syksy 2018)

Osaamisen lisäämisen kautta takaisin työelämään
•
•
•

Työttömien on saatava tukea oman koulutuspolkunsa suunnitteluun työvoimapalveluilta
On helpotettava työttömien mahdollisuutta kouluttautua jopa uudelle alalle ilman
raskaita hallinnollisia vaatimuksia ja tiukkoja ehtoja viranomaisten taholta.
Työttömiä nöyryyttävästä, toimeentuloa heikentävästä ja eriarvoistavasta aktiivimallista on luovuttava
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Elinikäinen oppiminen
Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan sitä, että ihminen oppii uusia asioita koko elämänkaarensa ajan. Elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy nopeaa vauhtia. Yksilöiden henkilökohtainen kehittyminen, menestyminen jatkuvassa muutoksessa olevilla työmarkkinoilla sekä kyky osallistua yhteiskunnan
toimintaan edellyttävät oppimista, taitojen ja osaamisen kehittämistä läpi elämän.
Työelämän ja työpaikkojen onkin tarjottava tasapuolisesti kaikille jatkuvan oppimisen
mahdollisuuksia, jotta muutosten synnyttämiin haasteisiin voidaan vastata ja ihmisillä
olisi mahdollisuus olla mukana yhteiskunnassa työmarkkinakelpoisina.
JHL:n tekemässä koulutuskyselyssä havaittiin, että niukemmalla koulutustaustalla olevilla työntekijöillä näyttäisi olevan vähemmän mahdollisuuksia työnantajan kustantamaan
palkalliseen koulutukseen. Korkeammin koulutetuilla tilanne ei ole tämänkaltainen. Jos
koulutuksen epätasainen jakautuminen näkyy jo JHL:läisten keskuudessa, voidaan kysyä,
miten tämä näkyy koko yhteiskunnan tasolla.

Urakeskeisyydestä oppimispolkuajatteluun
Julkista keskustelua leimaa urakeskeinen ajattelu, johon liittyen työura nähdään usein
vertikaalisesti rakennettuna portaikkona, jossa uralla edetään askelmalta toiselle ja
koulutus on tällöin nousun väline. Kuitenkaan tämä ei vastaa täysin todellisuutta
ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työntekijöiden osalta. Ammatillisen tutkinnon
suorittaneet saattavat uralla etenemisen sijaan nähdä tarpeellisemmaksi oman ammattiosaamisen päivittämisen ja laajentamisen lisä- ja täydennyskoulutuksen keinoin.
Työura-ajattelun rinnalla olisi osattava ajatella joustavia oppimispolkuja tähän tarpeeseen – horisontaalisena etenemisenä ammatin sisällä ja ammatista toiseen.
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•
•
•

Tarvitaan sisällöltään ja kestoltaan monipuolisempaa koulutustarjontaa
Tarvitaan uudenlainen rahoituskanava tulevaisuuden ammatillisiin koulutustarpeisiin vastaamiseksi
On luotava avoin ammattiopisto, jossa voi myös syventää tietouttaan yleissivistävistä aineista. Samalla vahvistetaan työntekijöiden perustaitoja.

Jatkuvan oppimisen haaste
JHL:n tekemässä koulutuskyselyssä havaittiin, että keskeisimmät koulutukseen osallistumisen esteet työpaikoilla olivat sijaisjärjestelyiden, ajan ja rahan puute. Puute rajoittaa
etenkin kuntasektorin naisten kouluttautumista.
•
•
•
•

Työn ja koulutuksen yhteensovittaminen tulee ratkaista
Osaamisen johtaminen ja kehittäminen keskiöön työpaikoilla
Työn murroksen haasteisiin on vastattava uudelleenkoulutuksella ja suunnitelmallisella täydennyskoulutuksella
Tarvitaan valtakunnallinen aikuisten osaamistason kohottamishanke, jossa työmarkkinaosapuolilla vahva rooli vrt. Noste-ohjelma

Millaisia koulutukseen osallistumisen esteitä työpaikoilla on?
Työnantajan kielteinen suhtautuminen 6,1
Työntekijän kielteinen suhtautuminen

7,7
42,7

Ajan puute

49,7

Sijaisjärjestelyiden puute

33,8

Rahan puute

13,4

Tiedon puute
Esimerkin puute 4,7

13,4

Tuen ja kannustuksen puute työyhteisössä
Epävarmuus tulevasta
Muut syyt

10,3
5,5
(Lähde: JHL:n jäsenkysely, syksy 2018)
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Tasa-arvoinen koulutuspolitiikka
Tiedetään, että koulutuksella on taipumus kasautua niille, joilla koulutusta on jo entuudestaan. Korkeasti koulutetuilla on paremmat mahdollisuudet päästä jatko- ja täydennyskoulutukseen työnantajan lähettämänä, kun taas vähemmän koulutetuille ei ole aina
edes tarjolla sopivia koulutusmahdollisuuksia. Monet ammatillisen tutkinnon suorittaneet työntekijät käyvätkin koulutuksissa omalla ajallaan ja rahallaan tai esimerkiksi
ammattiliiton järjestämissä koulutuksissa ammattiliiton tukemana.
On myös todettava, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu yhteiskunnassamme,
vaan on rakenteellinen ongelma, johon on tartuttava tulevalla hallituskaudella. Nyt
päättymässä olevalla hallituskaudella tasa-arvovaikutusten ennakointi ja arviointi ei ole
onnistunut. Esimerkiksi talouspolitiikassa naiset ovat olleet kärsijöitä (Valtioneuvoston
selvityksiä 393/2018). Koulutuspolitiikassa sukupuolten välinen epätasa-arvo näkyy
muun muassa siinä, että naisvaltaisilla aloilla lisä- ja täydennyskoulutus ei välttämättä
lisää työmarkkinakelpoisuutta tai paranna ansiokehitystä.
Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi JHL näkee tärkeäksi yhdenvertaisuuden edistämisen yhteiskunnassamme. Näihin kysymyksiin lukeutuvat muun muassa alueellinen
yhdenvertaisuus sekä esimerkiksi sosioekonomiseen asemaan, vammaisuuteen, terveydentilaan tai etniseen taustaan liittyvät yhdenvertaisuuskysymykset.

Koulutuspolitiikan tulee olla pitkäjänteistä ja kestävällä pohjalla
•
•
•

On varmistettava, että kaikki päätöksenteko pohjautuu laadukkaasti tehtyihin
vaikutusarviointeihin ja tutkittuun tietoon
Koulutuspoliittisessa päätöksenteossa on tehtävä vaikutusarvioinnit, joissa tasaarvonäkökulman tulee olla näkyvästi esillä
Koulutuksen uudistukset on tehtävä hallitusti ja muutoksille on annettava aikaa,
jotta ne ehtivät tulla käytäntöön ja jotta niiden vaikutuksia on mahdollista arvioida. Liian monta päällekkäistä uudistusta tuottaa hallitsemattomia kerrannaisvaikutuksia.

Yhdenvertaisuutta on edistettävä monella tasolla
•
•

Koulutuksen tulee lisätä työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta kaikilla toimialoilla, sukupuolesta ja koulutustasosta riippumatta. Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi
on etsittävä aidosti toteutettavissa olevia ratkaisuja tulevalla hallituskaudella.
On rakennettava maahanmuuttajille työelämälähtöisiä koulutuskokonaisuuksia,
joissa yhdistyy ammatillinen koulutus ja suomen kielen koulutus. Maahanmuuttajien riittävä perehdytys työpaikoilla on varmistettava.
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Ammatillisten tutkintojen tasalaatuisuus on varmistettava

•
•
•

Alueellisen tasa-arvon varmistamiseksi ammatillisessa koulutuksessa työelämätoimikuntien mahdollisuudet valvoa koulutuksen laatua eri puolilla Suomea on
varmistettava. Lähiopetuksen rahoitusta on lisättävä.
Työelämälähtöisten tutkintojen arvioinnissa ja uudistamisessa on hyödynnettävä
alan ammattilaisten osaamista.
Työpaikkaohjaajien on saatava koulutusta tehtäväänsä, aikaa ohjauksen toteuttamiseen ja korvaus ohjauksesta.
Työyhteisöille on tarjottava lisää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja
ohjauksesta ja varmistettava riittävät resurssit sen toteuttamiseen.
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•

Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät tarpeet
•
•
•
•

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskevien
pelisääntöjen päivittäminen
Työpaikkaohjaajien koulutus, työaika ja korvaus
Työturvallisuusasiat haltuun
Koulutussopimussuhteessa olevien määrän seuranta

(JHL:n jäsenkysely liiton sopimustavoitteista 2017)
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