Vates-säätiön kuntavaaliteemat
Kunnalla tulee jatkossa olla rooli työllistymispalveluiden järjestämisessä.
Tulevaisuudessakin tarvitaan moniammatillista kuntien ja sosiaalitoimen
yhteistyötä vaikeimmin työllistyvien henkilöiden palvelujen järjestämiseksi.
Nyt puhutaan uuden kunnan tehtävistä ja roolista!

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen on merkittävä
kunnan tehtävä
Syrjäytymisen ehkäisemisessä kuntien vastuu on edelleen kiistämätön. Keskeinen syrjäytymistä ehkäisevä toimi on työllistymisen
tukipalveluiden hoitaminen vaikeimmin työllistettävien ryhmälle.
Kustannustehokkaita ratkaisuja voidaan löytää kuntien järjestäminä ja tuottamina työllistämisen lähipalveluina.
Työllistymisen tuki edistää vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden osallisuutta yhteiskuntaan
ja työmarkkinoille. Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan sekä muiden osallisuutta ja työelämävalmiuksia edistävien palvelujen tarkoituksena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Näitä palveluja tuottavat mm. järjestöt ja kuntien
työpajat.

Kunnan sivistystoimen strategiassa on varmistettava, että vammaiset, erityistä
tukea tarvitsevat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pääsevät työllistymistä
edistävään koulutukseen ja löytävät yhdenvertaisesti tiensä työmarkkinoille.
Kunnan elinvoiman kehittämiseen on kunnilla entistä enemmän aikaa. Elinvoimainen kunta pitää
huolta opiskelijoista ja heidän tulevaisuuden mahdollisuuksistaan omassa kunnassa tai lähialueella. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten siirtyminen itsenäiseen elämään onnistuu lähellä tuttua
toimintaympäristöä ja kunnan tärkeänä tehtävänä on osaltaan tukea nuorten itsenäistymistä.
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Kuntien työllisyysstrategioissa
tulee nostaa tuetun työllistymisen
keinot yhdeksi kehittämiskohteeksi
Työllisyysstrategiaan tulee kirjata vammaisten ja osatyökykyisten
henkilöiden työllistämisen lisääminen ja työllistämisen tukitoimien
kasvattaminen kunnan kaikille toimialoille. Kuntien tulee tukea
alueellaan toimivia työllistämistahoja erilaisin, kunnalle sopivin
keinoin (kuntalisä, työseteli jne.), ja tällä tavoin lisätä työllistymisen
mahdollisuuksia.
Työllisyys on seutujen elinvoiman tärkeä avaintekijä. Työllisyyden edistäminen linkittyy kunnan elinkeino-, koulutus-, talous- ja sosiaalipolitiikkaan. Eri toimialoilla tulee olla työllisyyden edistämisestä
yhteinen visio ja vision toteuttamiseksi on sitouduttava yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen.
Kuntien elinkeinopoliittiset panostukset ovat tärkeitä uusien työpaikkojen luomisessa. Erityisen tärkeä
merkitys niillä on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yrittäjyyden alkutaipaleella. Strategiassaan kunta voi osoittaa vahvan tukensa yrittäjiksi aikoville vammaisille henkilöille.
Välityömarkkinat ovat selkeä väylä avoimille työmarkkinoille. Niiden roolia tulee edelleen vahvistaa.
Välityömarkkinatoimijat ovat asiantuntevia työn tukemisen ja tekemisen osaajia ja opastajia viranomaisten ja työmarkkinoiden välissä.

Kuntien toteuttamissa kilpailutuksissa on otettava sosiaaliset
kriteerit käyttöön
Hankintojen viisaalla toteuttamisella voidaan lisätä osatyökykyisten
työllistymistä ja vähentää työllistämiskustannuksia.
Kansallisen hankintalain mukaan hankintayksikkö voi asettaa hankinnalle
sosiaalisia näkökohtia koskevia ehtoja. Hankinnalle asetettavat toiminnalliset
ja eettiset ominaisuudet sekä esteettömyyden edellytys luovat kuntiin hyviä
käytäntöjä. Hankinnan vaikutukset näkyvät myös yhteiskunnallisesti ihmisoikeuksien toteutumisena ja yhdenvertaisuuden lisääntymisenä. Sosiaalisten
kriteerien käyttö on osoitus yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta ja tulevaisuuteen näkemisestä.
Vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämisen asiantuntija
vuodesta 1993

