Kansainvälistyminen TE-palveluissa ja
tulevissa kasvupalveluissa

Kansainvälistyminen kannattaa - miksi
kasvupalveluiden tulisi sitä edistää?
Työelämä muuttuu yhä kansainvälisemmäksi ja mm.
alustataloudessa työn tilaaja ja toteuttaja voivat olla missä
päin maailmaa tahansa. Tuotteet syntyvät monesti
kansainvälisen arvoketjun kautta. Kansainvälinen toiminta
on talouden toimivuuden, kannattavuuden ja kasvun
keskeinen edellytys.
Kansainvälisyys on yksi maakunnan menestystekijöistä, joka
lisää kasvua ja hyödyttää kaikkia. Liikkuvat ihmiset vievät ja
tuovat virikkeitä, synnyttävät dynamiikkaa työmarkkinoilla
eli luovat ja tuovat osaamista, henkistä ja sosiaalista
pääomaa sekä elinvoimaa yrityksiin, maakuntiin ja Suomeen.
Kansainväliset
osaajat
ovat
arvokkaita
etenkin
kansainvälisille markkinoille pyrkivälle yritykselle. Kvosaaminen mahdollistaa osaavan työvoiman saatavuutta,
kannattavuutta ja kasvua (http://uuttaosaamista.fi/).
Hyödyt tulevat esiin myös esimerkiksi silloin, kun
työyhteisöön palkataan ulkomaalaistaustainen työntekijä.
Kansainvälisyys tukee myös uuden yrittäjyyden syntyä:
antaa liikeideoita, rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja
uudella tavalla ajattelua.
Kansainvälistyminen
hyödyttää
kansalaista,
sillä
kansainvälinen kokemus kehittää taitoja, jotka auttavat
työnhaussa, työelämässä ja hyvän elämän rakentamisessa.
Listaa kehittyvistä taidoista on kerätty Piilotettu osaaminen
-tutkimuksessa (http://www.cimo.fi/piilotettuosaaminen).
Kansainvälistyneet osaajat arvostavat myös suomalaista
yhteiskuntaa ja työelämää.
Kasvupalveluiden tulee toimia siten, että kansainvälisyys ei
ole vain etuoikeus vaan mahdollisuus kaikille. Siksi
kansainvälistymisen edistämisen tulee olla luonnollinen osa
kasvupalveluiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Miten palveluilla tuetaan kansainvälistymistä?
Kansainvälistyminen tulee sisällyttää palvelutarjontaan
kaikissa palveluissa ja palvelukanavissa. Palveluita tulee
tarjota kaikille kansainvälistymisestä kiinnostuneille
kansalaisille ja yrityksille, myös niille, jotka eivät ole vielä
harkinneet kansainvälistymistä vaihtoehtona.
Kansainvälistymistä tukevia palveluita tulee kehittää osana
jokaisen maakunnan palveluita, mutta myös osana
maakuntien yhteisiä ja valtakunnallisia monikanavaisia
palveluita.
Kansalaisille
palveluita
pitää
pystyä
tarjoamaan
urasuunnittelun ja työelämän eri vaiheessa – joillekin
kansainvälistymisen
idean
syttymiseksi,
toisille
konkreettisen suunnitelman toteuttamiseen tai jo hankitun
osaamisen hyödyntämiseen.

Kuka vastaa palveluiden tuottamisesta?
Suomen hallitus on esittänyt (HE TEM/1260/03.01.01/2016),
että kansainvälisyyteen liittyvät tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalvelut
järjestetään
ja
tuotetaan
sekä
valtakunnallisesti että maakunnissa.
Muuttuvassa tilanteessa palvelujen järjestäjien tulee vastata
siitä, että palvelujen tuottaja hallitsee kansainvälistymiseen
liittyvät perusasiat kuten luotettavat tiedon- ja
työnhakukanavat sekä työnhaun ja työttömyysturvan
prosessit myös ulkomaille hakeuduttaessa. Myös
verkostotyön merkitys korostuu erityisesti oppilaitosten ja
muiden kv-toimijoiden kanssa.
Euroopan komissio velvoittaa asetuksella (EU 2016/589)
EURES-palvelujen (eurooppalainen työnvälityspalvelu)
järjestämistä jäsenvaltioissa. EURES-verkosto tuottaa
työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä palveluja ja voi
tukea kansallisen asiantuntijaverkoston osaamista.

