Kasva Suomi – Yrittäjät luovat työtä ja kasvua

Osaamisella kasvava Suomi
Suomessa on osaamispula. Puolet pienistä ja keskisuurista yrityksistä ilmoittaa osaavan
työvoiman puutteen rajoittavan kasvua. Joka kymmenes yritys ilmoittaa, että osaajien
saatavuus on merkittävä este kasvulle.
Elinikäinen oppiminen pidentää työuria ja varmistaa osaavan työvoiman muuttuvassa
työelämässä. Se on tärkeää myös yrittäjälle, jotta yrittäjän oma osaaminen kehittyy. Yritysten ja oppilaitosten syvemmällä yhteistyöllä parannamme nuorten työllistymistä ja ylläpidämme aikuisten osaamista.
Yrittäjien tavoitteet:
1. Laaditaan kansallinen osaamisjärjestelmästrategia, siirrytään koulutuspolitiikasta
kohti laajempaa osaamispolitiikkaa ja nimetään tästä vastaamaan osaamisministeri.
2. Kehitetään kansallinen osaamisen tietovaranto, johon tallennetaan tutkintojen ja
niiden osien lisäksi yksilön muu osaaminen.
3. Otetaan koulupudokkuuden ehkäisemiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi käyttöön
oppivalmiusmalli, jonka ytimessä on yksilöllisesti joustava perusopetus ja toiselta
asteelta putoavien tukeminen.
4. Lisätään teknologia-, data- ja ihmistaitojen opetusta perinteisten luku- ja laskutaitojen
rinnalla ja varmistetaan toiminnallista yrittäjyyspedagogiikkaa vahvistamalla, että
jokainen oppija saa varhais- ja nuoruusvuosina kokemuksia yrittäjyydestä.
5. Vahvistetaan yritysten tietoisuutta ammatillisen koulutuksen uudistuksesta ja varmistetaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen riittävät tuki- ja ohjausresurssit.
6. Parannetaan nuorten oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuutta työnantajille porrastamalla oppisopimuksen aikainen palkkaus vastaamaan opiskelijan osaamisen kehittymistä ja siitä annettuja näyttöjä.
7. Kehitetään tutkintoja osaamisperusteiseen suuntaan ja mahdollistetaan nykyistä
joustavammin tutkinnon osien ja näitä pienempien kokonaisuuksien suorittaminen
työn ja yrittäjyyden ohessa.
8. Vahvistetaan työelämään suunnatuissa oppimispalveluissa raha seuraa asiakasta periaatetta kokeilemalla yksilöille, yrityksille ja muille työyhteisöille suunnattua osaamistiliä.
9. Varmistetaan yrittäjien mahdollisuus kehittää liiketoimintaosaamistaan ja yritystään
resursoimalla riittävästi toisen asteen yrittäjätutkintoja sekä edistämällä yrittäjille
suunnattuja korkea-asteen tutkintoja ja erikoistumiskoulutuksia.
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10. Toteutetaan uuden yrittäjyyden ohjelma, jolla kytketään osaksi osaamisjärjestelmää
myös oppilaitosten ulkopuoliset aloittavan yrittäjän neuvonta-, tuki- ja osaamispalvelut, yrityshautomot ja -kiihdyttämöt sekä muut yrittäjyyttä edistävät yhteisöt.

Lue perustelut ehdotuksille täältä: yrittajat.fi/tavoiteohjelma
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