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Lisää osaajia työelämään – Kokoomuksen kuusi keinoa 

 

Kokoomuksen ministeriryhmä haluaa nostaa teknologisen murroksen ja työntekijöiden osaamisen  

keskusteluun hallituksen budjettiriihessä. Kesäkokouksessaan Vaasassa Kokoomuksen 

ministeriryhmä hahmotti kuusi toimenpidettä, joista hallituksen tulee päättää budjettiesityksen 

hyväksymisen yhteydessä.  

Yhteiskunta, työelämä, ihmisten arki ja osaamistarpeet ovat kaikki nopeassa muutoksessa. 

Muutoksen taustalla ovat uudet teknologiat, tietoon perustuvan talouden nousu ja globaali 

toimintaympäristö. Joillakin aloilla muutokset ovat johtamassa työpaikkojen vähentymiseen. 

Joidenkin ammattialojen arvioidaan jopa katoavan, mutta samanaikaisesti syntyy myös uutta työtä 

ja uusia kasvualoja. Ne edellyttävät usein korkeaa osaamista sekä kykyä omaksua uutta.  

 

1. Vahvistetaan matematiikan ja luonnontieteiden vetovoimaa. Parannetaan aineiden 

oppimistuloksia niin peruskoulussa kuin lukiossa.  

Lisäämällä ja uudistamalla opettajien koulutusta varmistetaan, että jokaisella 

luokanopettajalla on taito innostaa koululaisia matematiikan ja luonnontieteiden 

oppimiseen. Opettajia kannustetaan ottamaan luonnontieteiden ja matematiikan 

näkökulma mukaan muiden aineiden opetukseen. Luonnontieteiden ja matematiikan 

oppimista edistävää Luma Suomi -ohjelmaa laajennetaan ja sen päämäräksi otetaan 

valtakunnallinen tavoittavuus.  

2. Lisätään työvoimapoliittista ammatillista koulutusta.  

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan vuodenvaihteessa. Se vähentää 

koulutuksen keskeyttämistä. Liian moni suomalainen on silti yhä peruskoulutuksen varassa. 

Joustavalla ja yksilöllisellä työvoimakoulutuksella voidaan lisätä työttömien ja 

työttömyysriskissä olevien työllistymisen edellytyksiä tehokkaasti. Ammatillisen 

koulutuksen aloituspaikkoja lisätään niin, että lisäys kohdennetaan työvoimapoliittiseen 

koulutukseen.  

 

3. Panostetaan ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön sekä tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiotoimintaan.  

Ammattikorkeakoulut toimivat alueensa elinkeinoelämän kanssa työelämän kehittäjinä ja 

osaavan henkilöstön tarjoajina. Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille yhteistyö 

ammattikorkeakoulujen kanssa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa on 

luonteva tapa hyödyntää uutta teknologiaa, ottaa käyttöön uusinta tutkittua tietoa ja luoda 

uutta kasvua. Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseksi kohdennetaan uusi 



määräraha ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja 

soveltavaan tutkimukseen. 

4. Lisätään yliopistojen yhteistyötä erityisesti tekniikan alan koulutuksessa.  

Varsinais-Suomen teollisuuden kasvun tukemiseksi on juuri käynnistetty FItech-

yhteistyöyliopisto. Sen verkostomaisella mallilla saadaan käyttöön 300 professorin 

osaaminen, 40 koulutusohjelman kurssitarjonta ja 100 miljoonan euron 

tutkimusinfrastruktuuri. Verkostoyliopiston toimintaa laajennetaan uusille alueille. 

Tarjontaa voidaan laajentaa esimerkiksi ohjelmisto-osaajien ja biotalouden 

asiantuntijoiden kouluttamiseen.  

 

5. Muutetaan kokeilu muuntokoulutuksesta pysyväksi.  

Hallitus on jo käynnistänyt kokeilun, jossa korkeakoulutettu voi hankkia uuden tutkinnon, 

ei vain lisäkursseja, työvoimakoulutuksena. Ketterä muuntokoulutus mahdollistaa nopean 

pääsyn uudelle alalle. Kokeilussa olevasta muuntokoulutusmallista tehdään pysyvä.  

 

6. Helpotetaan kansainvälisten osaajien pääsyä suomalaisille työmarkkinoille sekä 

opettajiksi tai tutkijoiksi.  

Työlupien tarveharkinnasta luovutaan. Työperäiseen maahantuloon liittyvää byrokratiaa 

puretaan edelleen, ja tutkijoiden ja asiantuntijoiden oleskelulupien saamista ja Suomeen 

asettumista helpotetaan. Varmistetaan riittävästi kansainvälisiä koulu- ja päiväkotipaikkoja. 

 

 


