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HUOLITSIJAN OSAAMINEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESSA
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (jäljempänä ”SHLL”) kiittää Opetushallitusta
mahdollisuudesta antaa lausunto otsikkoteemasta.
Liiton toiminta-alue ja jäsenistö
SHLL on Suomessa toimivien huolinta- ja logistiikkayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisia asioita hoitava etujärjestö. Liittoon kuuluu reilu 70 jäsenyritystä, jotka yhdessä vastaavat kaikissa kuljetusmuodoissa valtaosasta Suomen ulkomaankaupan
kappaletavaran vienti- ja tuontikuljetuksista.
SHLL:n jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto huolinta-toiminnan osalta vuonna
2015 oli arviolta noin 2,0 mrd. euroa, mikä on noin 80 % huolinta-alan kokonaisliikevaihdosta ja liiton jäsenyritykset työllistivät vuonna 2015 huolinta-toiminnan osalta yhteensä noin 4500 työntekijää.
Liiton näkemys asiaan
SHLL ja sen koulutustyöryhmä pitää tärkeänä, että huolinta tulee jatkossakin säilymään näkyvänä ja arvokkaana osaamisena riippumatta sen sijoituspaikasta uudistuvassa tutkintorakenteessa. Koulutustyöryhmän näkemyksen mukaan huolintaosaamisen sisällyttäminen omana yhdenvertaisena osaamisalana uuteen Palvelulogistiikan ammattitutkintoon antaa kuitenkin esitetyistä vaihtoehdoista tähän selkeästi parhaat edellytykset.
Huolinta- ja logistiikka-alan nykymääritysten mukaisesti huolinnalla tarkoitetaan nimenomaan huolintapalveluita. Huolintapalvelut kattavat eri kuljetusvälineillä toteutettavia tavaran kuljetukseen, yhteislastaukseen, varastointiin, käsittelyyn, pakkaamiseen tai jakeluun liittyviä palveluita sekä näihin liittyviä logistiikan lisä- ja neuvontapalveluja. Uusi Palvelulogistiikan ammattitutkinto tarjoaa näin ollen luontevan ja selkeän kehyksen huolinnan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
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Huolinta yhdessä tutkinnon muiden suunniteltujen osaamisalojen (Logistiikkapalvelut,
Varastointi ja Hankinnat) kanssa muodostaa tutkinnon suorittajan ja huolinta- ja logistiikka-alan palveluyritysten näkökulmasta mielekkään kokonaisuuden, josta tutkinnon
suorittajan olisi helppo valita oman työnsä ja työelämän edellytysten kannalta järkevä
tutkintokokonaisuus.
Lisäksi huolinta-alan kannalta on erittäin tärkeää se, että huolinta säilyy näkyvänä ja
yritysten arvostamana omana Huolinnan osaamisalana. Tämä em. edellytys täyttyy
ehdotuksessa Palvelulogistiikan ammattitutkinnoksi.
Kunnioittavasti
SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY
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Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta-alan työnantajien elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. SHLL:n jäseninä on
reilu 70 huolinta-alan yritystä, jotka yhdessä vastaavat valtaosasta Suomen ulkomaankaupan kappaletavaran vienti- ja tuontikuljetuksista.

