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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi 
laeiksi

Lausunnonantajan lausunto

Yleiset huomiot esitysluonnoksesta

Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Jatkuvan oppimisen ja 
työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyvistä laeista. Yhdymme pääosin Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:n lausuntoon, mutta haluamme nostaa esille erityisesti seuraavaa:

Uudet osaamistarpeet syntyvät TKI-toiminnasta – tarvitaan silta koulutusjärjestelmään 

Uusia innovaatioita ja kasvuliiketoimintaa ei synny ilman korkeatasoista koulutusta ja 
maailmanluokan osaamista. Vastaavasti uudet innovaatiot ja TKI-toiminta tuottavat aina uusia, 
nousevia osaamistarpeita yritysten uusille liiketoiminta-alueille. Koulutusjärjestelmämme heikkous 
tällä hetkellä liittyy siihen, miten ketterästi se vastaa TKI-toiminnan kautta syntyviin uusiin 
osaamistarpeisiin. 

Nykyinen koulutusjärjestelmä ja sitä täydentävä ELY:jen yhteishankintajärjestelmä ei pysty 
nykyisellään vastaamaan riittävällä tavalla TKI-toiminnasta nouseviin, uusiin osaamistarpeisiin. 
Kansallisen innovaatiopolitiikan sekä koulutus- ja työvoimapolitiikan yhteensovittaminen ei toimi, 
vaan on rakennettava parempi silta TKI-toiminnasta koulutusjärjestelmään. Tässä on jatkuvan 
oppimisen keskeisin haaste, johon pitää löytää ratkaisu. Ns. vihreän siirtymän lisäksi erilaiset uudet 
teknologiat tuovat uusia osaamistarpeita, joista monet, esimerkkinä kyberturva, koskettavat laajasti 
koko yhteiskuntaa. Kestävään kasvuun tähtäävä liiketoiminnan muutos menee läpi eri toimialojen ja 
yritysten alkaen edelläkävijäyrityksistä. Toimialojen ja työelämän rakennemuutoksen seuraavaan 
aaltoon vastaaminen edellyttää yrityslähtöisen TKI-toiminnan ja koulutusjärjestelmän parempaa 
vuoropuhelua. Jatkuvan oppimisen osalta tarvitaan kansalliset ohjelmat, joilla innovaatiotoiminnan 
synnyttämiin osaajatarpeisiin voidaan vastata. Vain hyvin johdetulla ja suunnitelmallisella 
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ohjelmavalmistelulla voidaan varmistaa vuoropuhelu yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten 
kesken siten, että yhteistyössä rakentuu vaikuttavia jatkuvan oppimisen ohjelmakokonaisuuksia. 

Teknologiateollisuus ry esittää, että lakiin jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta 7 § 
Yhteistyö työ- ja elinkeinohallinnon alueellisten toimijoiden kanssa lisätään myös yhteistyö Business 
Finlandin ja Suomen Akatemian kanssa.

Huomiot palvelukeskukselle esitetyistä tehtävistä

-

Huomiot palvelukeskukselle esitetystä hallintomallista

Teknologiateollisuus ry esittää, että lakiin jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta 7 § 
Yhteistyö työ- ja elinkeinohallinnon alueellisten toimijoiden kanssa lisätään myös yhteistyö Business 
Finlandin ja Suomen Akatemian kanssa.

Huomiot palvelukeskukselle esitetyistä koulutus- ja osaamispalveluiden rahoitusmuodoista

-

Muut huomiot esitysluonnoksesta

-

Pöntynen Leena
Teknologiateollisuus ry - Koulutusjohtaja, Koulutus ja osaaminen


