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Työelämän Visio

Maailman houkuttelevin työelämä 2030
Suomessa on vuonna 2030 maailman houkuttelevin työelämä. Työllisyysaste on yli
80 %, työnteon ja yrittäjyyden esteet on purettu. Meillä on hyvinvoivimmat ja turvallisimmat työpaikat ja olemme globaalisti vetovoimainen työmarkkina. Meihin halutaan
investoida ja meille halutaan tulla töihin. Osaamistaso ja johtaminen on maailman
huippua. Paikallinen sopiminen on meillä itsestään selvä asia.
Suomessa tehty työ on merkityksellistä ja ympäristön kannalta kestävää. Suomessa
on edelleen maailman onnellisimmat ihmiset, mutta meillä on myös onnellisimmat
työntekijät ja yrittäjät. Onnellisuus mahdollistaa parhaimmillaan itsensä toteuttamisen, innovaatiot ja uuden luomisen. Työelämä ja työkulttuuri on kestävää. Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu.
Pääkaupunkiseudun houkuttelevuuden varmistamisen lisäksi meillä on houkuttelevat
maakunnat, joissa on mahdollisuus yrittää, tehdä työtä, opiskella ja elää. Koulutusjärjestelmämme on maailman paras. Se tuottaa Suomeen omaa osaamista ja houkuttelee ulkomaalaisia osaajia. Olemme siirtyneet on/off -työelämästä joustavaan ja
turvalliseen työelämään.
Taloutemme kasvaa seuraavan vuosikymmenen aikana minimissään 2 % vuodessa.
Suomeen on kannattavaa investoida ja lainsäädäntömme on työelämän osalta ennakoitavaa. Olemme vetovoimainen maa työperäiselle maahanmuutolle ja voimme
taata myös maahanmuuttajien perheille turvallisen ympäristön ja koulutuksen.
Suuria työllisyyden ja yrittäjyyden edistämisen keinoja ovat tuottavuuden lisääminen,
TKI -panostus 4 %/BKT vuodessa ja vaihtotaseen parantaminen kilpailukykyä parantamalla. Välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia työelämään liittyen ovat sosiaaliturvauudistus, työttömyysturvauudistus ja paikallisen sopimisen voimakas edistäminen.
Keskustan työelämälinjauksessa on neljä päälinjaa, joilla vision tavoitteeseen “Maailman houkuttelevin työelämä 2030” päästään. Nämä ovat: kohti luottamusta, kohti
toimeliaisuutta, kohti uutta työelämänkulttuuria ja kohti turvallista työelämää.
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Työelämän päälinjat
Kohti luottamusta

Keskusta mahdollistaa yritysten paikallisen sopimisen. Hyvän työelämän rakentamisen ja uudistamisen edellytys on työntekijöiden ja työnantajien vuoropuhelu,
joka takaa vakaan toimintaympäristön. Suomi on sopimusyhteiskunta, joka perustuu luottamukseen työnantajien, työntekijöiden ja poliittisten päättäjien välillä.
Työlainsäädännön uudistaminen varmistetaan toimivalla kolmikantaisella valmistelulla, joka on tavoitteellista, ratkaisukeskeistä ja joka huomioi niin isot kuin
pienetkin työpaikat. Hallituksella ja eduskunnalla on viimekätinen vastuu uudistuksista. Työelämän murros ja muutokset vaativat myös poliittisten päättäjien
keskeistä mukana oloa työelämän uudistuksissa.

Kohti toimeliaisuutta

Keskusta purkaa työnteon esteet. Se on tärkeää, jotta tulevaisuudessa on aina
kannattavaa mennä töihin tai yrittää. Työnteon tulee olla aina kannattavin vaihtoehto. Työttömyysturvaa kehitetään kannustavammaksi sitomalla työttömyysturva työuran pituuteen.
Maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä parannetaan. Työssäpysymiseen panostetaan mahdollistamalla entistä paremmin omaehtoinen kouluttautuminen ja osaamispääoman kartuttaminen. Lisäksi korvaavan työn malleja kehitetään ja mahdollistetaan työelämän joustoja.

Kohti turvallista työelämää

Keskusta vaatii nollatoleranssia työpaikkakiusaamiselle ja huonolle käytökselle työelämässä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat työpaikoilla ja työelämässä. Moninaisuutta arvostetaan. Työtä tekevä voi hyvin ja jaksaa työkykyisenä
työelämässä uran alusta aina loppuun saakka ja työtä voi tehdä oman työkyvyn
mukaan joustavasti.
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Työssäpysymisen parantamiseen panostetaan. Suomessa myös ikääntyneet
työntekijät ovat arvokkaita työntekijöitä, jotka saadaan pysymään ja joita halutaan palkata työelämään. Nuoret halutaan työelämään heti valmistumisen jälkeen. Keskustalle työelämässä ikä ei ole numero. Työntekijä on arvokas, onpa hän
alle 20-vuotias tai yli 60-vuotias.
Työn eri muotojen yhdistely ja siirtymät niiden välillä ovat sujuvia. Hybridityö tukee
hyvää arkea. Suomessa on maailman paras johtaminen. Johtamistaitojen opiskelu
alkaa jo päiväkodissa. Valtion, kuntien, hyvinvointialueiden ja korkeakoulujen tulee olla myös houkuttelevia ja hyvin johdettuja työpaikkoja.

Kohti uutta työelämänkulttuuria

Keskustan suomessa työtä voi tehdä mistä vain ja milloin vain. Aikaan ja paikkaan
sitomaton työ ja joustavat työajat mahdollistavat työn vastaanottamisen utsjoelta hankoon. Työelämässä hyödynnetään digitalisaatiota, tekoälyä ja alustataloutta kestävästi. Uutta työtä syntyy poistuvien tehtävien tilalle.
Työvoiman saatavuus varmistetaan sillä, että osaamisen kehittäminen on osa
työtä, työuria ja työelämää. Kehitetään työn jakamista ja tuetaan vajaatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia sekä osa-aikatyön tekemisen mahdollisuuksia.
Suomessa voit olla sarjayrittäjä ja sarjatyöläinen.
Myös uudet työsuhteen muodot, kuten alustataloudessa työskentely tunnistetaan
ja tunnustetaan. Uudessa kestävässä työelämässä korostuvat merkityksellisyys
ja työhyvinvointi, joiden arvo tuottavuudelle ja tavoitteiden saavuttamiselle ymmärretään.
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Keskustan konkreettiset
työelämätavoitteet
● Paikallinen sopiminen laitetaan kuntoon. Lainsäädännöstä tulee poistaa paikallisen sopimisen esteitä. Ensivaiheessa tulee poistaa järjestäytymättömien, alle
30 työntekijää työllistävien yleissitovaa työehtosopimusta noudattavien yritysten
paikallista sopimista koskevat esteet.
● Yritykset, kunnat, hyvinvointialueet ja valtio sitoutetaan johtajien järjestelmälliseen kouluttamiseen johtamisvalmiuksien kehittämiseksi. Johtamista opiskellaan
lapsesta lähtien. Keskusta haluaa selvittää johtamisen ajokortin käyttöönottoa.
● Koulutusseteli otetaan käyttöön luontaisetuna työn ohessa. Työnantajan kustantama koulutus on työntekijälle verovapaa 1500 euroon asti, kuten liikunta- ja
kulttuurietu. Tämä toimii myös ennakoivana muutosturvana ja keinona pitää
yrityksen ja työntekijän työmarkkina-arvoa yllä.
● Varmistetaan lainsäädännössä etätyöoikeus. Työntekijällä tulee olla oikeus osittaiseen etätyöhön, mikäli se on työtehtävien puolesta mahdollista, eikä se aiheuta työnantajan toiminnalle haittaa. Etätyön tekemisen määrästä ja toimintaohjeista sovitaan aina paikallisesti työpaikalla.
● Työttömyysturvan kesto määritellään työuran pituuden mukaan. Tähän päästään porrastamalla työttömyysturvan työssäoloehto.
● Nykyinen työttömyyskassajärjestelmä säilytetään, mutta muutetaan seuraavasti: Työttömyyskassojen tehtäviä lisätään mahdollistamalla muutosturvapalveluiden tarjoaminen. Työttömyyskassojen määrällinen tavoite on enintään neljä
toimivaa työttömyyskassaa. Keskusta haluaa ulottaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille. Tämä toteutetaan nykymuotoisen yksityisen työttömyyskassajärjestelmän kautta.
● Uudistetaan työturvallisuuslaki. Laissa tulee säätää täsmällisemmin psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä, arvioinnista, mittaamisesta ja seurannasta sekä työsuojelun näkökulmasta välttämättömistä oikeuksista ja velvollisuuksista muuttuvassa työelämässä.
● Edistetään maahanmuuttajien työllistämistä yhdessä työmarkkinajärjestöjen
kanssa siten, että työllistämisen kynnys madaltuu. Perustetaan sitä varten kolmikantainen työryhmä. Keskusta haluaa ratkaista muun muassa maahanmuuttajien rekrytointiin, palkkaan, kielikoulutukseen ja työlupiin liittyvät kysymykset.
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● Kartoitetaan maahanmuuttajille työllistymisen edistämiseksi tilapäistä joustoa
palkkoihin työehtosopimustasolla ja minimipalkkamallia lainsäädäntötasolla
yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.
● Tunnustetaan itsensä työllistäjien asema lainsäädännössä ja parannetaan sitä.
Itsensä työllistäjien neuvotteluasemaa parannetaan. Kilpailulainsäädäntöä selvennetään niin, että se turvaa itsensä työllistäjille kollektiivisen neuvotteluoikeuden työnteon ehtoihin ja palkkioihin.
● Varmistetaan työvoimatarpeet maakuntien julkisella ja yksityisellä sektorilla
hyvinvointialueiden elinvoimalisällä. Tavoitteena on pitää koko Suomi asuttuna ja
elinvoimaisena. Tämä voi sisältää esimerkiksi opintolainojen hyvityksen.
● Työnteon esteet puretaan. Työnteon pitää olla aina kannattavaa työn määrästä tai kestosta riippumatta. Pitkäaikaistyöttömille luodaan “työelämän portaat”
-malli, joka varmistaa pitkään töistä pois olleelle kannattavan siirtymisen työelämään ja työnantajalle pienemmän riskin työllistää. Lisäksi “työelämän portaat” huomioi töiden ohella käytävän perehdytyksen ja osaamisen päivittämisen.
● Myönnetään vastavalmistuneiden ulkomaalaisten työhakuviisumi kahdeksi vuodeksi. Anonyymin rekrytoinnin käyttöönottoon kannustetaan ja suomen kielen
opetus aloitetaan viipymättä kotouttamisvaiheessa oleville maahanmuuttajille.
Suomen kielen opetusta kehitetään nykyistä tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi.
● Edistetään työurien pidentämistä. Jokaisella pitää olla mahdollisuus pysyä työelämässä työkykyisenä. Työkykyä tuotetaan moniammatillisesti ja ennakoivasti
läpi työuran. Nuoret saadaan nopeasti valmistumisen jälkeen töihin ja työelämässä voi aidosti pysyä eläkeikään saakka. Erityisesti nuorten aikuisten ja yli
55-vuotiaiden asemaa työmarkkinoilla parannetaan.
● Tunnistetaan henkinen kuormitus nykyistä vahvemmin laissa. Työterveyshuoltolakiin kirjataan säännölliset, fyysisiä ja psykososiaalisia työkykyriskejä ennakoivat
työterveystarkastukset. Mielenterveyden tukeminen varmistetaan lakisääteisenä
työterveyden palveluna ja yrittäjien työterveyspalveluiden hankintaosaamista
lisätään.
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● Lisätään mahdollisuuksia yhdistää palkkatyötä ja yrittäjyyttä. Sujuvoitetaan eri
työmuotojen yhdistelyä ja niiden välisiä siirtymiä. Edistetään työttömyysturvan
yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa.
● Varmistetaan nollatoleranssitavoitteen toteutumista työpaikkakiusaamiseen ja
epäasialliseen kohteluun. Työpaikalla ja työssä tapahtuva kiusaaminen sen eri
muodoissaan ja kiusaamisteot kirjataan työlainsäädäntöön ja sen perusteluihin
sekä luodaan sanktiomenettely.
● Parannetaan vammaisten ja työrajoitteisten työllistymismahdollisuuksien velvoitteiden asettamisella yrityksille Saksan mallin mukaan täydentämään nykyistä tilannetta.
● Luodaan digitaalinen alusta, joka kokoaa valtakunnallisen jatkuvan oppimisen
koulutustarjonnan alueittain. Tämä antaa tukea työelämän muutoksissa, kun on
tarvetta lisäkoulutukselle tai muuntokoulutuksille.
● Elvytetään mestari-kisälli -kulttuuria. Mallissa hyödynnetään palkkatukea.
● Kirjataan paikallisen sopimisen laajentamisen yhteydessä lakiin työntekijöiden
edustus yritysten hallinnossa ja päätöksenteossa yli 100 henkilön yrityksissä.
Tämä voi tapahtua esimerkiksi hallitus- tai johtoryhmätasolla.
● Luodaan käytäntöjä, joilla kunnissa ja yrityksissä hyödynnetään työntekijöiden
monipuolista osaamista ja parannetaan työhyvinvointia kehittämällä työnkiertoa
ja työoloja.
● Kannustetaan yrityksiä omaan TKI-toimintaan. Otetaan käyttöön hallinnollisesti
yksinkertainen, laaja-alainen TKI-verokannustin.
● Toteutetaan yksinyrittäjien pysyvä rekrytointituki. Tuetaan yksinyrittäjien mahdollisuutta palkata ensimmäinen työntekijä yritykseen. Selvitetään investointivarauksen mahdollisuutta, jota laajennettaisiin myös ensimmäisen työntekijän
palkkaukseen.
● Kehitetään työn jakamista ja tuetaan osa-aikatyön tekemisen mahdollisuuksia.
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