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Olavi Ala-Nissilä haluaa edistää 
teknologian oppimisen tärkeyttä 
Keskustalainen kansanedustaja Ola-
vi Ala-Nissilä teki helmikuussa 2019 
kirjallisen kysymyksen teknisen työn 
asemasta. Kirjallinen kysymys on edus-
kunnassa käytössä oleva tapa pyytää 
lisätietoa hallituksen tai ministerin toi-
mista ja valvoa ministerin toimien lail-
lisuutta. Kysymyksen voi esittää kuka 
tahansa yksittäinen kansanedustaja. 

Kysymyksen tekemiselle oli Ala-Nis-
silän mukaan tilaus: 

– Teknisen työn haasteista on tullut 
minulle tietoa useasta suunnasta. Omas-
sa vaalipiirissäni, Varsinais-Suomessa 
teknologian osaamisen tarve on iso. 

– Olen ajanut aiemmin diplomi-in-
sinöörikoulutuksen saamista Turkuun. 
Teknisessä työssä on kyse oppimisesta 
peruskoulusta korkeakouluun saakka. 
Ilman DI-koulutusta ei synny aivan vält-
tämätöntä huippuosaamista Lounais-
Suomeen, jossa siitä on huutava pula.

Kysymys aiheutti runsaasti keskus-
telua Facebookin eri palstoilla. Turun 
Sanomat teki myös aiheesta jutun, joka 
keräsi lehden nettisivuille kymmeniä 
kommentteja. 

– Kysymykseni vastaanotto yllätti 
minut todella. Ehkä eniten se, että asia 
ymmärrettiin osin väärin, Ala-Nissilä 
harmittelee. 

Esitettyyn kysymykseen vastaa se 
ministeri, kenen toimialaan kysymys 
kuuluu. Eduskunnan työjärjestyksen 
mukaan kirjalliseen kysymykseen tu-
lee vastata 21 päivän kuluessa sen toi-
mittamisesta valtioneuvostolle. Vastaus 
jaetaan kirjallisena kaikille kansanedus-
tajille. Opetusministeri Sanni Grahn-
Laasosen (kok.) vastaus ei Ala-Nissilää 
vakuuttanut: 

– Vastaus on tyypillisesti pyöreä. 
Tärkeää on kuitenkin, että asiat tulivat 
esille.

Olavi Ala-Nissilä aikoo jatkaa eh-
dottomasti keskustelua teknisen työn ja 
osaamisen puolesta, vaikka ei tullutkaan 
valituksi eduskuntaan tämän kevään 
eduskuntavaaleissa. 

– Tätä myös esitetään puolueemme 
ohjelmaan ja uskon, että sinne saadaan.

Ala-Nissilä ei ole omien sanojensa 
mukaan kädentaitaja: 

– En ole erityisen hyvä kädentai-
doissa enkä tekniikassa. Teknologiate-
ollisuuden kanssa teen kuitenkin paljon 
yhteistyötä.

– Tärkeintä on myönteinen asenne, 
Olavi Ala-Nissilä kiteyttää. 
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Kirjallinen kysymys luettavis-
sa täältä. 

Opetusministeri Grahn-Laaso-
sen vastaus luettavissa täältä. 


