Panostamalla osaamiseen
onnistumme.

Innovaatioilla hyvinvointia
Suomelle ja maailmalle.

Kestävää kasvua
kilpailukyvyllä.

Uudistuvat työmarkkinat
edistävät vahvaa työllisyyttä.

Teknologian kehitys muuttaa työtä ja osaamistarpeita nopeasti. Suomi pärjää jatkossakin
panostamalla osaamiseen ja uuden luomiseen.

Panostaminen innovaatioihin on tärkeämpää kuin
koskaan. Innovaatiot auttavat ratkaisemaan
suuret haasteet, kuten ilmastonmuutoksen.

Kestävän kasvun mahdollistaa uudistuva
toimintaympäristö, joka vauhdittaa vientiä ja
investointeja Suomeen.

Joustavuus ja yrityskohtaisuus lisäävät yritysten ketteryyttä, kilpailukykyä ja mahdollisuutta
työllistää.

Kyky jatkuvaan oppimiseen on yksi tulevaisuutemme tärkeimmistä kysymyksistä. Teknologin kehitys lisää tarvetta
mm. koneoppimisen, tekoälyn ja kiertotalouden osaajille.

Ilmastonmuutos on voitettava globaalisti. Yritysten innovaatioilla on työssä keskeinen rooli. Myös tekoäly, automaatio ja datan hyödyntäminen ovat esimerkkejä siitä,
miten uudet teknologiat toimivat muutoksen tuojina.
Uudistumalla voimme tehdä Suomesta maailman houkuttelevimman maan investoida, työllistää ja luoda uutta.

Vienti on Suomen talouden ja hyvinvoinnin perusta: lähes
1,1 miljoonalla suomalaisella on työpaikka vientiteollisuuden ansiosta. Siksi vientiteollisuuden kilpailukyky on
tärkeää koko Suomelle.

Huolehditaan suomalaisen työn kilpailukyvystä. Palkkaja työehtoratkaisut neuvotellaan vientivetoisesti toimialaliitoissa yrityskohtaisuutta ja tuottavuutta lisäten. Myös
hallitus voi edistää tuottavuutta huolehtimalla työvoiman
riittävyydestä, koulutuksen laadusta ja resursseista sekä
kannustamalla yrityksiä innovaatiotoimintaan.

Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja vahvistetaan mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.
Käynnistetään laajoja muunto- ja lisäkoulutusohjelmia ja
tuetaan työssäoppimista.
Houkutellaan maailman parhaat osaajat Suomeen.
Työperäisen maahanmuuton on oltava sujuvaa, työllistäminen helppoa ja Suomen vetovoiman kunnossa.

Teknologiateollisuuteen tarvitaan yli 53 000
uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä.
Tehdään korkeakouluverkostostamme kansainvälisesti kilpailukykyinen. Tuetaan korkeakoulujemme profiloitumista ja yhteistyötä sekä
nostetaan tutkimuksen laatua tavoitteellisesti.
Onnistutaan ammatillisen koulutuksen reformissa. Tekniikan alat tarvitsevat riittävän perusrahoituksen koulutuksen laadun varmistamiseksi.
Perusopetuksesta vahva pohja tulevaisuuden
valinnoille. Panostetaan matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen osaamiseen sekä
oppimisen iloon.

Nostetaan TKI-investointien taso 4 %:iin
BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.
Innovaatiorahoituksen suunta on käännettävä. Paluu
TKI-maiden kärkijoukkoon edellyttää satsausta sekä julkisiin että yksityisiin innovaatiopanostuksiin. Kunnianhimoisen 4 %:n tavoitteen toteutuminen vaatii yli vaalikausien
ulottuvan suunnitelman julkisen TKI-rahoituksen nostamisesta. Ohjelman seurauksena innovaatiorahoituksen taso
nousee seuraavan hallituskauden loppuun mennessä yht.
300 miljoonalla eurolla.

Takaisin huipulle:

Kilpailukykymme aineksia ovat mm. osaava työvoima,
ennakoitava ja mahdollistava sääntely, kannustava
verotus, kohtuuhintainen energia ja sujuva luvitus.

Kiertotalous on ratkaisu globaaliin resurssiniukkuuteen. Sääntelyllä kannattaa vauhdittaa kiertotaloutta, ei estää sitä.
Voimme nousta datatalouden huipulle. Tieto ja kyky
hyödyntää sitä ovat digitalisaation ytimessä. Suomen
tulee tehdä aktiivista tietopolitiikkaa, jotta voimme hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn tarjoamat kasvun mahdollisuudet kestävällä tavalla.

Uudistetaan työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa vastaamaan työelämän tarpeita sekä kannustamaan työntekoa ja
työllistämistä. Uudistukset tehdään irrallaan työehtoratkaisuista. Palkoista sovittaessa ratkaisevaa on vientisektorin kilpailukyky eikä tätä päätöstä pidä kytkeä ulkopuolisiin
asioihin. Työmarkkinajärjestöjen asiantuntemusta hyödynnetään asioiden valmistelussa.
Turvataan työrauha. Asetetaan tavoitteeksi häiriöttömät
työmarkkinat, ja turvataan työrauha työehtosopimusten
voimassa ollessa. Häiriöttömät työmarkkinat parantavat
maakuvaa, edistävät kilpailukykyä ja lisäävät halukkuutta
investoida Suomeen.

Esimerkkejä älykkäistä teoista:

Vahva johtajuus digitalisaatioon. Keskitetään
tietopolitiikka ja keskeiset
digitalisaatiohankkeet
yhdelle vastuuministerille.

Panostetaan ammatilliseen koulutukseen.
Vauhditetaan työpaikalla
oppimista mahdollistamalla
koulutuskorvaus yrityksille.

Investoinnit kasvuun
sujuvalla luvituksella.
Poistetaan esteet luvituksen tieltä yhden luukun
digitaalisella luvalla.

Vahva työllisyys on
koko Suomen etu.
Lisätään joustavuutta
ja yrityskohtaisuutta
työmarkkinoilla.

Lisää tekoja: TekojaSuomelle.fi

