Insinööriliiton
tavoitteet 2021

Lisää työpaikkoja
Kunnianhimoisia työllisyyskeinoja
• Porrastettu työttömyysturva
» turva työttömyyden alussa parempi
• Oikeus opiskella työttömyysturvalla pidempään
• Ulkomailta tulevan työvoiman työlupaprosessit yhtenäistettävä
• Muuntokoulutus lääkkeeksi työvoiman kohtaanto-ongelmaan
• Palkkatuen käyttöä lisätään väylänä siirtyä päätoimisesti työelämään

Uutta luovaa teollista toimintaa
• Suomelle oma laaja-alainen teollisuusstrategia
• Strategiaan on kirjattava selkeät tavoitteet teollisuuden uudistamisen
tukemisesta ja ilmastoneutraaliuden askelista
• Henkilöstö otettava mukaan ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun
• TKI-rahoituksen pullonkauloja purettava ja kannustimia yritysten
TKI-toimintaan lisättävä
• Harmaa talous kuriin
uusia asiantuntijoiden
työpaikkoja maahan

Suomesta merkittävä
korkean teknologian maa

Investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan, käyvin hinnoin
15,0 Mrd. eur

13,1 Mrd. eur
eli 4% BKT:sta
vuonna 2030
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Reilua työelämää
Ajanmukainen vuosilomalaki
• Ajanmukaistetaan vuosilomalaki
» lomaviikon kesto viisipäiväiseksi
• Pitämättä jääneet lakisääteiset
lomat on voitava vapaasti sopia
säästövapaaksi
• Sairausajan kuuden päivän
omavastuuaika poistetaan laista
EU-tuomioistuimen linjausten
mukaisesti

Työntekoa yhdenvertaisilla
ehdoilla
• Työntekijän kotimaa ei saa määritellä
työnteon ehtoja
• Työlupia ei myönnetä yrityksille, jotka
eivät noudata suomalaista työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
• Alustatyöntekoon luotava reilu
lainsäädäntö

Paikallisen sopimisen edistämistä
• Sopimisen kehittämisen tulee
tapahtua nykyisiä työ- ja virkaehto
sopimuksia kunnioittaen
• Ammattiliitoille annettava
kanneoikeus

Jatkuvaa osaamisen
kasvua
Mahdollisuuksia osaamisen ylläpitoon
• Työntekijän osaamisen päivittämisestä on tehtävä osa työelämän
arkipäivää
• Muuntokoulutuksen roolia kasvetaan ja rahoituksenjakoa kehitetään
• Jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi luodaan osaamistilijärjestelmä, jonka rahoittamiseen osallistuu yksilöt, yritykset ja valtio
• Lyhyttutkintojen ja diplomikoulutusten määrää kasvatetaan

Monipuolisia osaajia työelämän tarpeisiin
• Säilytetään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erityispiirteet
korkeakoulujärjestelmässä
• Tutkintomäärien
lisäämiselle on kohdennettava lisärahoitus
ammattikorkeakoulujen
perusrahoitukseen
• Insinöörien
suhdannevaihtelusta
johtuvaan kysynnän
muutokseen vastataan
muuntokoulutuksella
• Opiskelijoiden tavoite
ajassa valmistuminen
75 prosenttiin mm.
lisäämällä opinto-
ohjauksen resursseja
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Matemaattis-luonnontieteelliset taidot kunniaan
• Etenkin tekniikan alalla tarvitaan luma-taitoja
» matematiikasta toinen ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava aine
äidinkielen rinnalle
• Opettajankoulutuksessa otettava huomioon opintoihin hakeutuvien
luma-taidot

