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YHTEENVETO 

 

Tämä selvitys tarkastelee kiinteistö- ja rakentamisalan toimintoihin osallistuvaa henki-

löstöä yli koko rakennetun ympäristön elinkaaren kiinteistönmuodostuksesta aina kun-

nossapito- ja korjaustoimintaan sekä kiinteistönpitoon. Tarkastelu sisältää talonraken-

nuksen, maa- ja vesirakentamisen (infra), LVI-tekniikan, maanmittauksen ja kiinteistö-

johtamisen sekä arkkitehtien kaikki koulutustasot. Painotus on voimakkaasti rakentami-

sessa, mutta myös kiinteistönpito huomioidaan kohdittain. 

 

Kiinteistö- ja rakentamisalan työllisyystilanne on vuoden 2007 tilastotietojen valossa 

erittäin hyvä, noin 279 000 henkeä. Heistä 174 000 työskentelee rakentamisalalla ja 

105 000 kiinteistöpalveluissa. Toimialan työttömien osuus on alimpana sitten vuoden 

1990. Eläköityminen tulee seuraavalla viiden vuoden jaksolla poistamaan rakenta-

misalan työvoimasta vuosittain runsaat 5 000 henkeä, joista noin kaksi kolmasosaa on 

ammattityötekijöitä. Koulutetun henkilöstön ikärakenne painottuu joissakin ammatti-

ryhmissä lähelle eläkeikää, mutta kokonaisuutena nuorten tulo alalle on jo tasoittanut 

jakaumaa. Havaittavaa kuoppaa jakaumissa on lähinnä 30–40-vuotiaissa, jotka opiskeli-

vat 1990-laman pienten sisäänottojen aikaan.  

 

Oppilaitosten aloituspaikkamääriä on kaikilla koulutustasoilla kasvatettu aallonpohjas-

taan noin 50 %. Tämä on alkanut vaiheittain vaikuttaa myös valmistuvien määrään. 

Kaikki koulutustasot huomioiden toimialalle valmistuu lähivuosina noin 3600 koulutet-

tua työntekijää vuosittain. Kokonaisuutena koulutuksen aloituspaikat vastaavat eläköi-

tyvien määrää kohtuullisen hyvin, mutta keskeyttäneiden osuudet ovat kohtuullisen 

suuret eikä volyymi sisällä joustoa esimerkiksi yritysten kansainvälistymiselle tai toi-

minnan laajentumiselle. 

 

Erityisesti valmistuvien vajauksesta kärsivä ryhmä ovat rakennusmestarit, joita eläköi-

tyy seuraavalla viiden vuoden jaksolla noin 3800 mutta joita alkaa valmistua vasta vai-

heittain koulutuksen taas käynnistyttyä vuonna 2007. Oma osajoukkonsa heistä ovat 

infrarakennusmestarit, joille on aloituspaikkoja vuonna 2008 vain 50. Rakennusmesta-

reiden aloituspaikkoja tulisikin nopeasti kasvattaa kaikkiaan noin 500:aan, joista infraan 

100. Muita yksittäisiä alueita, joilla koulutusmääriä tulisi nostaa, ovat mm. LVI-tekniikan 

diplomi-insinöörit (aloituspaikat 30:een). 

 

Viime vuosien hyvässä markkinatilanteessa jopa 70 % kiinteistö- ja rakentamisalan yri-

tyksistä on kokenut rekrytointivaikeuksia. Syksyllä 2008 tapahtunut suhdanteiden hei-

kentyminen ei saa vaikuttaa toimialan koulutusmääriin leikkaavasti, sillä henkilöstön 

laajamittainen eläköityminen ja toimialan muutos kohti yhä laajempia palvelukokonai-

suuksia turvaavat työllisyyden opiskelijoille, jotka nyt aloittaessaan valmistuvat vasta 

pitkälti 2010-luvulla. 

 

Yhteiskunta ja yksittäinen ammattilainen voivat varautua kysynnän muutoksiin, uusiin 

osaamistarpeisiin ja muuttuviin toimintatapoihin parhaiten riittävällä ja oikein kohden-

netulla perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksella. Oppilaitosten riittävään resursointiin, 

keskinäiseen erikoistumiseen sekä yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa tulee kiinnit-

tää huomiota. Vain näin kehityshakuisesti ja pitkäjänteisesti toimien koko kiinteistö- ja 

rakentamisala voi antaa täyden panoksensa suuriin kansallisiin haasteisiin – nopeasti 

kasvavasta korjausrakentamistarpeesta aina ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. 



Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 Sivu 2 (73) 
 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

YHTEENVETO 1 

SISÄLLYSLUETTELO 2 

ESIPUHE 5 

 

1 KUVAUS KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISTOIMIALASTA  6 

1.1 Toimiala luo hyvinvoinnin perustan 6 

1.2 Selvitykseen osallistuneet järjestöt 8 

 

2 KUVAUS ALAN KOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 11 

2.1 Nykyinen järjestelmä 11 

2.2 Näyttötutkinnot 19 

2.3 Pätevyydet 20 

2.4 Henkilösertifikaatit 21 

2.5 Muutokset koulutusympäristössä 21 

2.5.1 Akateeminen tutkintorakenneuudistus 21 

2.5.2 Uudet yliopisto- ja korkeakoulukeskittymät 23 

2.5.3 Tuotantopainotteiset rakennusinsinöörit ja rakennusmestarikoulutus 23 

2.5.4 Yliopistotason uudet poikkitieteelliset kokonaisuudet 25 

2.5.5 Kiinteistöpalvelualan perustutkinto 26 

 

3 TOIMIALAN NYKYISET TYÖNTEKIJÄT 27 

3.1 Työllisyys ja työttömät 27 

3.2 Ikäjakauma 29 

3.3 Tehtäväjakauma 35 

3.4 Työnantajat 40 

3.5 Alueellinen jakauma 45 

 

4 MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 49 

4.1 Ajankohtaisia trendejä 49 

4.1.1 Suhdanteet 49 

4.1.2 Eläköityminen 49 

4.1.3 Korjausrakentaminen 49 

4.1.4 Kansainvälistyminen 50 

4.1.5 Kuntarakenteen muutokset 51 

4.1.6 Muutokset säädöksissä ja määräyksissä 53 

4.1.7 Palveluliiketoiminnan kasvu 55 

4.2 Kansalliset ohjelmat ja strategiat 55 

4.3 Innovaatiojärjestelmä 58 



Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 Sivu 3 (73) 
 

 

5 KOULUTUS-, OSAAMIS- JA REKRYTOINTITARPEET 60 

5.1 Internetkysely työnantajille 60 

5.2 Henkilöstöjohdon haastattelut 62 

5.3 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n selvitykset 66 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 69 

6.1 Toimintaympäristö 69 

6.2 Koulutusjärjestelmä 70 

6.3 Ammattiryhmät 71 

 

JOHTORYHMÄN KOKOONPANO 73 

TYÖRYHMÄN KOKOONPANO 73 

HAASTATELLUT YRITYSEDUSTAJAT 73 

 
 

 
 
LUETTELO KUVISTA 

 
Kuva 1. Kiinteistö- ja rakentamisalan liikevaihto vuonna 2007. .......................................................... 7 

Kuva 2.  Kiinteistö- ja rakentamisalan työlliset vuonna 2007. ............................................................. 7 

Kuva 3. Suomen koulutusjärjestelmä. ............................................................................................... 12 

Kuva 4. Rakennusalan koulutusta saaneiden alan työllisten koulutusjakauma. ............................... 12 

Kuva 5. Rakennusalan toisen asteen koulutus. .................................................................................. 13 

Kuva 6. Rakennusalan AMK-insinöörien koulutus, sisältää myös ...................................................... 14 

Kuva 7. LVI-alan AMK-insinöörien koulutus. ...................................................................................... 14 

Kuva 8. Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien koulutus. ......................................... 15 

Kuva 9. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörien koulutus...... 15 

Kuva 10. LVI-alan diplomi-insinöörin koulutus. ................................................................................. 16 

Kuva 11. Arkkitehtien koulutus. ......................................................................................................... 16 

Kuva 12. Rakennus- ja ympäristötekniikan lisensiaatit ja tohtorit 1990-2007. ................................. 17 

Kuva 13. Maanmittaustekniikan lisensiaatit ja tohtorit 1995-2007. ................................................. 17 

Kuva 14. Arkkitehtuurin lisensiaatit ja tohtorit 1990-2007. .............................................................. 18 

Kuva 15. Talonrakennus-, infra- ja talotekniikka-alan työntekijöiden näyttötutkinnot. ................... 20 

Kuva 16. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnot. ....................................................................... 22 

Kuva 17. Työllisyys, kaikki koulutustasot. .......................................................................................... 27 

Kuva 18. Työlliset ja työttömät, kaikki koulutustasot. ....................................................................... 28 

Kuva 19. Rakennusalan ammattityöntekijöiden työlliset ja työttömät. ............................................ 28 

Kuva 20. Ikäjakauma, kaikki koulutustasot. ....................................................................................... 29 

Kuva 21. Rakennusalan ammattityöntekijöiden ikäjakauma............................................................. 30 

Kuva 22. Talonrakennusalan työllisten (kaikki koulutustasot) ikäjakauma. ...................................... 30 

Kuva 23. Infra-alan työllisten (kaikki koulutustasot) ikäjakauma. ..................................................... 31 

Kuva 24. LVI-asentajien ikäjakauma................................................................................................... 31 

Kuva 25. Rakennusmestareiden ikäjakauma. .................................................................................... 32 

Kuva 26. Rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien ikäjakauma. ............................................................. 32 



Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 Sivu 4 (73) 
 

 

Kuva 27. Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien ikäjakauma. ................................... 33 

Kuva 28. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörien ikäjakauma.
 ............................................................................................................................................................ 33 

Kuva 29. Arkkitehtien ikäjakauma. .................................................................................................... 34 

Kuva 30. SuLVI:n jäsenten ikäjakauma. .............................................................................................. 34 

Kuva 31. Rakennusalan ammattityöntekijöiden tehtävät. ................................................................ 36 

Kuva 32. Rakennusalan AMK- ja opistoinsinöörien tehtävät. ............................................................ 36 

Kuva 33. Rakennusarkkitehtien tehtävät. .......................................................................................... 37 

Kuva 34. Rakennusmestareiden tehtävät. ......................................................................................... 37 

Kuva 35. Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien tehtävät. ........................................ 38 

Kuva 36. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörien tehtävät. ... 38 

Kuva 37. Arkkitehtien tehtävät. ......................................................................................................... 39 

Kuva 38. Rakentamisen ammattityöntekijöiden työnantajat, sisältää myös infran työntekijät. ...... 41 

Kuva 39. Infra-alan ammattityöntekijöiden työnantajat. .................................................................. 41 

Kuva 40. AMK- ja opistoinsinöörien työnantajat. .............................................................................. 42 

Kuva 41. Rakennusmestareiden työnantajat. .................................................................................... 42 

Kuva 42. Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien työnantajat. .................................. 43 

Kuva 43. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen DI:den työnantajat. ................... 43 

Kuva 44. Arkkitehtien työnantajat. .................................................................................................... 44 

Kuva 45. Ammattityöntekijöiden alueellinen jakauma, sis. myös infra-alan ammattityöntekijät. ... 45 

Kuva 46. Infra-alan ammattityöntekijöiden alueellinen jakauma. .................................................... 46 

Kuva 47. AMK-, insinööri- ja rakennusarkkitehtikoulutuksen saaneiden alueellinen jakauma. ....... 46 

Kuva 48. Rakennusmestareiden alueellinen jakauma. ...................................................................... 47 

Kuva 49. Rakennus-ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien alueellinen jakauma. ...................... 47 

Kuva 50. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen DI:en alueellinen jakauma. ....... 48 

Kuva 51. Arkkitehtien alueellinen jakauma. ...................................................................................... 48 

Kuva 52. Rakennusalan toimijoiden kansainvälistyminen. ................................................................ 52 

Kuva 53. Kansainväliset kiinteistösijoittajat Suomessa. .................................................................... 52 

Kuva 54. Työnantajakysely: Rekrytointitarpeet osaamisalueittain. .................................................. 60 

Kuva 55. Työnantajakysely: Rekrytointitarpeeseen vaikuttavat muuttujat. ..................................... 61 

Kuva 56. Oppijan elinkaari työelämässä. ........................................................................................... 65 

Kuva 57. Rekrytoinnin koulutusrakenne EK:n jäsenyrityksissä rakentamissektorilla 2007. .............. 67 

Kuva 58. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä toimialoittain 
2007.................................................................................................................................................... 67 

Kuva 59. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n rakennusalan jäsenyrityksissä 2007. .............................. 68 

 



Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 Sivu 5 (73) 
 

 

 

ESIPUHE 
 
 
Kiinteistö- ja rakentamisala suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää yhteiskunnan toimivuu-
delle välttämättömän fyysisen infrastruktuurin. Sen vaikutus Suomessa on kaikilla mit-
tareilla mitattuna erittäin merkittävä ja rooli koko yhteiskunnan kehityksessä siten suu-
ri. Siksi alalle tarjottavan koulutuksen on oltava määrällisesti riittävää, laadullisesti kor-
keatasoista ja rakenteellisesti joustavaa kaikilla koulutustasoilla. 
 
Toimialan koulutus- ja osaamistarpeiden määrittämiseksi on luotu barometrikäytäntö, 
jossa tämä raportti on järjestyksessä neljäs. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on 
tutkinut ja seurannut rakennusalan diplomi-insinöörien tarvetta säännöllisesti vuodesta 
1998 lähtien. Toisesta selvityskierroksesta lähtien selvitykseen osallistuvien järjestöjen 
määrä on kasvanut tasaisesti, ja nyt osallistuvien tahojen lukumäärä on ennätykselliset 
6 henkilöjärjestöä ja 10 toimialajärjestöä. Näin suppeasta jäsennäkökulmasta on kas-
vettu kattavaan yleiskuvaan koko sektorin osaamistarpeista. 
 
Osaavan henkilöstön vähentyessä mm. eläköitymisen seurauksena tulee työntekijän 
kehityksen ja urapolun järjestelmällisestä tukemisesta työnantajalle kilpailuvaltti. Kun 
tietoisuus moninaisista henkilöstön kehittämismalleista samalla kasvaa erityisesti nuor-
ten keskuudessa, työnantajille asetettu rima myös nousee koko ajan. Sen ylittämiseksi 
suomalaisen kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä. 
 
 
Raportti on jaettu nykytilakuvaukseen, tunnistettuihin keskeisiin muutoskulkuihin sekä 
arvioon koulutus-, osaamis- ja kehittämistarpeista. Yksittäisten numeeristen koulutus-
vaatimusten sijasta haluamme kiinnittää huomion laadullisesti korkeatasoiseen, pitkä-
jänteiseen mutta samalla joustavaan osaamisen kehittämiseen. 
 
Raportin valmisteluun on osallistunut suuri joukko järjestöjen ja yritysten edustajia. Kii-
tokset niin heille kuin käytetyille apujoukoille. Kiitokset myös opetusministeriölle sekä 
liikenne- ja viestintäministeriölle, joiden rahoitus on mahdollistanut hankkeen toteu-
tuksen. Useista kymmenistä hankkeeseen osallistuneista asiantuntijoista huolimatta 
tämä raportti ei kuitenkaan edusta mukana olleiden organisaatioiden virallista kantaa; 
siksi yhteenvedosta ja suosituksista vastaavat viime kädessä vain allekirjoittaneet. 
 
 
Projektiryhmän puolesta 
Helsingissä 8.10.2008 
 
 
 
Teemu Vehmaskoski   Laura Kuismin 
Projektipäällikkö, dipl.ins.   Projekti-insinööri, tekn. yo 
Kehitysjohtaja, RIL    RIL 
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1 KUVAUS KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISTOIMIALASTA 1 

1.1 Toimiala luo hyvinvoinnin perustan 

Kiinteistö- ja rakennusklusteri Suomessa koostuu toimialoista, jotka rakentavat ja tuot-

tavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilat ja rakennukset, liikenneverkon, erilaiset ym-

päristörakenteet sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon. Ajallisesti klusterin 

toiminta kattaa rakennetun ympäristön koko elinkaaren kiinteistönmuodostuksesta ai-

na kunnossapito- ja korjaustoimintaan sekä kiinteistönpitoon. 

 

Klusteriin kuuluu toimialoja sekä teollisuudesta että palveluelinkeinoista, mutta ennen 

kaikkea koko rakentamisen toimiala. Toiminta sijoittuu perinteisesti kotimaahan, mutta 

nykyisin yhä suurempi osuus kiinteistö- ja rakennusklusterista on kansainvälistä toimin-

taa. 

 

Rakennetun ympäristön arvo on hieman yli 400 miljardia euroa. Lähes kolme neljäsosaa 

kansallisvarallisuudestamme on siis sidottu taloudellisen toiminnan, asumisen ja vapaa-

ajanvieton puitteisiin eli rakennuksiin, väyliin ja verkostoihin. Näiden ylläpitoon, kun-

nostukseen ja uudistamiseen käytetään vuosittain noin 20 miljardia euroa. 

 

Kiinteistö- ja rakentamisalan tuotannon arvo oli vuonna 2007 yhteensä noin 57,7 mil-

jardia euroa. Siitä kotimaan rakennettuun ympäristöön sijoitettiin yhteensä noin 42 mil-

jardia euroa. Uudistalonrakentamisen osuus oli 12,1 miljardia euroa, korjausrakentami-

sen 5,2 miljardia ja kiinteistöjen ylläpidon 19,6 miljardia euroa. Maa- ja vesirakentami-

sen (infra) osuus oli 5,2 miljardia euroa. Kansainväliset toiminnat olivat kokonaisarvol-

taan 19,6 miljardia euroa vuonna 2007.  

 

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisalan työllisiä oli vuonna 2007 kaikilta koulutus-

tasoilta yhteensä noin 174 000 työntekijää, joista noin 134 000 talonrakentamisessa ja 

noin 40 000 infrarakentamisessa. Heidän lisäkseen ulkomaisen työvoiman määräksi ar-

vioitiin noin 10 000 työntekijää. Näiden lisäksi kiinteistön ylläpito, kiinteistönpito mu-

kaan luettuna, työllistää noin 105 000 henkeä. Heistä noin 50 000 henkilöä työskente-

lee yksityisellä ja 55 000 henkeä julkisella sektorilla. Kiinteistö- ja rakentamisalan koko-

naistyöllisyys vuonna 2007 oli siis noin 279 000 kotimaista työntekijää. 

 

Tämä raportti on ensimmäisiä laajoja katsauksia, joissa kiinteistö- ja rakentamisalan 

koulutusta ja osaamista tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Painopiste on edellisten 

barometrien tapaan edelleen rakentamisessa, ja kiinteistönpidon näkökulma on esillä 

erikseen korostettuna vain kohdittain. Hankkeen aikana on tunnistettu tarve edelleen 

kehittää yhteisiä mittareita sekä päivittyvä tietokanta, joka helpottaisi vastaisuudessa 

vertailukelpoisten tietojen keräämistä ja ylläpitoa tässä laajuudessa. 

 

 

 

                                                      
1
 Lähteet kokonaisuudessaan: Kira-foorumi ja järjestöt 
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Kuva 1. Kiinteistö- ja rakentamisalan liikevaihto vuonna 2007. 

 

 
Kuva 2.  Kiinteistö- ja rakentamisalan työlliset vuonna 2007. 
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1.2 Selvitykseen osallistuneet järjestöt 

Henkilöjärjestöt 
 
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA 
on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan 
toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edusta-
miensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä. Henki-
löjäsen vaikuttaa RIA:n toimintaan jäsenyhdistyksensä kautta. Liittoon kuuluu koko 
maan kattavat 18 jäsenyhdistystä, joissa toimii yli 6 200 varsinaista jäsentä ja yli 3 200 
nuorjäsentä. RIA on STTK:n jäsenliitto. 
 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry 
on ammatillinen edunvalvontajärjestö, jonka jäsenet ovat rakentamisen,  etenkin tuo-
tantojohdon asiantuntijoita. Valtakunnallinen liitto yhdistää 77 jäsenyhdistystä ja niiden 
lähes 8 000 jäsentä ja yli 1500 opiskelijajäsentä. Työmarkkinaosapuoliin sitoutumaton 
RKL kehittää edustamiensa rakennusasiantuntijoiden osaamista, pätevyyttä ja toimin-
taedellytyksiä sekä edistää hyvää ja kestävää rakentamista. 
 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry 
on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktii-
visesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perus-
tetun yhdistyksen jäsenenä on 2 919 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia 
eli yli 80 % kaikista Suomen arkkitehdeista. Arkkitehti SAFA on Suomen Arkkitehtiliiton 
jäsen. Lisäksi SAFAlla on 744 opiskelijajäsentä. 
 
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto MIL ry 
on aatteellis-ammatillinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1890. MIL:n tarkoituk-
sena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä yhteiskunnallista asemaa 
ja oikeuksia, edistää jäsentensä jatkuvaa ja eettisesti korkeatasoista ammattitaidon yl-
läpitämistä, edistää maanmittausalan kehitystä, jakaa alaan kuuluvaa tietoutta ja tarjo-
ta jäsenilleen mahdollisuus osallistua jäsenkunnan toimialaan liittyvään kehitystyöhön. 
Jäseninä on 1 060 henkilöä. 
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 
on rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörien ja teekkareiden valtakunnallinen jär-
jestö. RILi edistää rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan kehittymistä ja vaalii 
hyvää ja kestävää rakentamis- ja ylläpitotapaa. RIL valvoo jäsentensä etuja ja edistää 
heidän ammattitaitoaan ja hyvinvointiaan. RIL yhdistää alan korkeimman koulutuksen 
saaneet ammattilaiset monipuoliseksi verkostoksi. Jäseninä on 6 000 henkilöä.  
 
Rakennusliitto 
on rakennusalan eri ammateissa työskentelevien työntekijöiden ammattiliitto, joka 
toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä työehtosopimus- ja työmarkkina-asioissa. 
Liitto on sopijapuolena yhdeksässä työehtosopimuksessa. Rakentajat kuuluvat Raken-
nusliittoon perusyhdistystemme eli ammattiosastojen kautta. Rakennusliitossa oli vuo-
den 2007 lopussa n. 86 000 jäsentä. Ammattiosastoja on 370. 
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Toimialajärjestöt 
 
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry 
pitää arkkitehtipalveluja kehittämällä huolta siitä, että suomalainen arkkitehtuuri pysyy 
kansainvälisesti huipputasolla niin julkisessa rakentamisessa, toimitilarakentamisessa 
kuin asuntotuotannossakin. ATL:ssä on yli 220 toimistoa. Niiden palveluksessa on yh-
teensä 1650 henkilöä. 
 
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 
on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja, aktiivinen kehittäjä, ammattilaisten verkot-
taja ja tiedon tuottaja. RAKLI on rakennetun ympäristön ammattimaisten omistajien ja 
rakennuttajien järjestö, joka edustaa n. 400 jäsenyhteisöä. Jäsenorganisaatioiden omis-
tuksessa on asuntoja yli 12 milj. m2, toimi- ja liiketiloja yli 24 milj. m2 ja liikenne- ja 
muuta infrastruktuuria yli 20 milj. euron arvosta. 
 
Infra ry  
on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten elinkeinopoliittinen etu-
järjestö ja alan työnantajaliitto. Infra ry:n jäsenkunnan muodostaa noin 1 600 yrittäjää 
ja yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3,7 mrd. € koko inframarkkinan 
(yksityinen ja julkinen) noin 6,7 mrd. euron volyymistä. Työntekijöitä Infra ry:n jäsenyri-
tyksillä on yhteensä noin 13 000 henkilöä ja konekalustoa noin 9 000 yksikköä. 
 
Kiinteistöpalvelut ry 
on työnantajien työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö. Liitossa on 
370 työnantajajäsentä, joiden palveluksessa on n. 40 000 alan työntekijää ja toimihen-
kilöä. Yleissitovien työehtosopimusten soveltamisalan piirissä on 50 000 henkilöä. Jäse-
net toimivat palveluntarjoajina kiinteistönhuollossa, puhdistus- ja siivoustehtävissä, 
toimitila- ja teknisissä palveluissa, talonmiestehtävissä, isännöinnissä ja kiinteistön hal-
linnointitehtävissä. Myös kiinteistönomistajatyönantajat ovat jäseniä. 
 
LVI-talotekniikkateollisuus ry 
on LVI-teollisuuden elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toi-
mijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ottamalla kantaa ja 
vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysy-
myksiin.  
 
Rakennusteollisuus RT ry 
on työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen keskusliitto, jonka jäseniä ovat kaikki keskeiset 
talonrakennustoimintaa, rakennustuoteteollisuutta sekä infra-, pinta- ja taloteknistä 
urakointia harjoittavat jäsenyritykset. Yhteensä jäsenyrityksiä on lähes 2 700, niiden 
palveluksessa n. 55 000 henkilöä . RT edistää jäsenyritystensä kannattavaa ja pitkäjän-
teistä liiketoimintaa sekä hyvää rakentamista ottamalla huomioon ympäristön ja yh-
teiskunnan tarpeet 
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Rakennustietosäätiö RTS 
on alan puolueeton vaikuttaja, yksityinen ja yleishyödyllinen, voittoa tuottamaton sää-
tiö. Rakennustieto edistää hyvää kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotapaa, kehittää 
yhteistyötä rakennusalalla, toteuttaa tarkoitustaan omistamansa Rakennustieto Oy:n 
kautta, joka tuottaa ja myy tietopalvelutuotteita, joiden avulla alan ammattilaiset voi-
vat toiminnassaan noudattaa hyvää rakennustapaa.  
 
Suomen Kiinteistöliitto ry 
on kiinteistönomistajien edunvalvoja jaalan asiantuntija-organisaatio, joka kokoaa yh-
teen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, vuokranantajat sekä vuokrataloyhteisöt. Kiinteis-
töliitto Liittoon kuuluu noin 20 000 jäsenkiinteistöä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi 
miljoonaa ihmistä. Liiton osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Kiin-
teistöalan Kustannus Oy, Suomen Talokeskus Oy ja KTI Kiinteistötieto Oy. Liitto toimii 
aktiivisesti mm. Euroopan Kiinteistöfederaatiossa (EPF). 
 
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry:n 
jäsenyritykset toimivat suunnittelijoina ja asiantuntijoina rakentamisen, teollisuuden ja 
yhteiskunnan investoinneissa ja kehittämisessä ja Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteina 
ovat osaavat resurssit, arvostettu ala, toimivat markkinat ja menestyvät yritykset. Jäse-
ninä on 260 insinööri-, arkkitehti- ja konsulttiyritystä ja yritysryhmää, vientihankkeiden 
osuus 30 %. Jäsenyritysten henkilöstömäärä Suomessa on noin 13 500, yhteensä yli 30 
000 henkeä. 
 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n 
toiminta tähtää jäsenyritysten teknisesti tasokkaaseen, vastuulliseen ja kannattavaan 
toimintaan. Toiminta edistää sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien käytettävyyttä, tuotta-
vuutta ja energiatehokkuutta. Liittoon kuuluu yli 3100 jäsenyritystä, joiden palvelukses-
sa on yhteensä noin 23 000 henkilöä. STUL ry omistaa alan palveluntuottajan Sähköinfo 
Oy:n sekä sähkö- ja telealan pätevyyksiä myöntävän Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n.  
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2 KUVAUS ALAN KOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 

2.1 Nykyinen järjestelmä 

Rakennusalan nykyiset tutkinnot koostuvat seuraavista ryhmistä: 
 

- Ylemmät korkeakoulututkinnot:  
o tekniikan kandidaatit 
o arkkitehdit (joista osa tekniikan lisensiaatiksi tai tohtoriksi) 
o diplomi-insinöörit (joista osa tekniikan lisensiaatiksi tai tohtoriksi) 
o ylempi AMK-tutkinto (vuodesta 2005) 

 
- Ammattikorkeakoulututkinnot:  

o AMK-insinöörit (vuodesta 1996) 
o rakennusmestarit AMK (1996, ja jälleen vuodesta 2007) 

 
- Toisen asteen koulutus, ammatilliset perustutkinnot, näyttötutkinnot, jne.:  

o ammattityöntekijät  
 

Yliopistotasoista rakennusalan koulutusta saa Suomessa neljässä eri yliopistossa, am-
mattikorkeakoulutasoista opetusta 16 eri ammattikorkeakoulussa ja toisen asteen kou-
lutusta noin 90 oppilaitoksessa.2  
 
Nykyisten tutkintojen lisäksi on alalla vielä suuri määrä vanhan tutkintojärjestelmän 
mukaisen tutkinnon suorittaneita: 
 

- Teknilliset oppilaitokset: 
o opistoinsinöörit 
o rakennusarkkitehdit (vuoteen 1996) 
o rakennusmestarit (vuoteen 2000) 

 
Diplomi-insinöörien osalta tässä barometrissa tarkastellaan kiinteistö- ja rakenta-
misalan diplomi-insinöörejä, eli rakennustekniikasta, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan 
sekä kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörejä. 
 
Ylempi AMK-tutkinto on ammattikorkeakoulusektorilla ylempää korkeakoulututkintoa 
vastaava tutkinto.  
 
Perustutkinto tarkoittaa joko nuoren tai aikuisen suorittamaa ammattiin valmistavaa 
tutkintoa.  
 
Näyttötutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammatti- sekä erikoisammattitut-
kinnot. Näistä perustutkinnon suorittaneilla on valmiudet siirtyä alan työelämään, am-
mattitutkinnon suorittaneilla on alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito ja 
erikoisammattitutkinnon suorittaneet hallitsevat alan vaativimmat työtehtävät tai työ-
ryhmän vetäjän (nokkamies, etumies) tehtävät. Näyttötutkinnosta annetaan virallinen 
tutkintotodistus.  

                                                      
2 www.themesta.net  
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Kuva 3. Suomen koulutusjärjestelmä. 
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Kuva 4. Rakennusalan koulutusta saaneiden alan työllisten koulutusjakauma. 
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Lähes kaikki perustutkintojen ja ammattitutkintojen perusteet on uudistettu parin vii-
me vuoden aikana.     
 
Kuvassa 2 esitetään alan työllisten jakautuminen koulutustasoittain vuonna 2007. Suu-
rimman joukon muodostavat ammattityöntekijät (noin 110 000 henkilöä), joilla on toi-
sen asteen tai sitä alempi koulutus. Toiseksi suurin joukko ovat vanhan koulutusraken-
teen käyneet rakennusmestarit (17 500 henkilöä) ja sitten AMK- ja opistoinsinöörit (yh-
teensä 12 000 henkilöä). Diplomi-insinöörejä on yhteensä 6 900, arkkitehteja 3 600 ja 
rakennusarkkitehteja noin 1 000. 
 
Ammattityöntekijöille valmistavan toisen asteen koulutuksen aloituspaikkoja laskettiin 
1990-luvun alusta vuoteen 2001, jonka jälkeen se on noussut tasaisesti. Alimmillaan 
aloituspaikkojen määrä oli vuosituhannen vaihteessa noin 1700, kun se on nyt kor-
keimmillaan koko tarkastelujaksolla eli 2500. Opintojen keskeyttämisprosentti on noin 
30 %. Lähivuosina toisen asteen koulutuksesta valmistuu noin 1500..1700 ammattityön-
tekijää vuodessa. 
 
Rakennusmestareita alkaa jälleen seitsemän vuoden tauon jälkeen valmistua vuonna 
2010. Aloituspaikkoja on vuonna 2008 kaikkiaan 8 AMK:ssa yhteensä 340. Keskeyttä-
misprosenteista ei ole vielä tilastotietoa, mutta esim. 20 % keskeytysasteella mestareita 
valmistuu vuonna 2012 noin 270. 
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Kuva 5. Rakennusalan toisen asteen koulutus.  
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Kuva 6. Rakennusalan AMK-insinöörien koulutus, sisältää myös  
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Kuva 7. LVI-alan AMK-insinöörien koulutus.  
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Kuva 8. Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien koulutus.  
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Kuva 9. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörien koulutus.  
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Kuva 10. LVI-alan diplomi-insinöörin koulutus. 
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Kuva 11. Arkkitehtien koulutus.  
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Kuva 12. Rakennus- ja ympäristötekniikan lisensiaatit ja tohtorit 1990-2007. 
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Kuva 13. Maanmittaustekniikan lisensiaatit ja tohtorit 1995-2007. 
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Kuva 14. Arkkitehtuurin lisensiaatit ja tohtorit 1990-2007. 

 

 

 

Rakennustekniikan insinöörejä (AMK) on valmistunut viime vuosina noin 450, joista 

noin 100 on suuntautunut infra-alaan. Valmistuneiden määrä on kaksinkertaistunut 

vuosituhannen alun 200:sta. Myös aloittaneiden määrä on kasvanut kymmenen vuoden 

takaisesta 400:sta viime vuoden 1000:een. Opintonsa keskeyttää kuitenkin huomatta-

van moni, vain noin puolet aloittaneista valmistuu. 

 

LVI-alan insinöörejä (AMK) aloituspaikkoja on tällä hetkellä neljässä oppilaitoksessa 

noin 250. Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2009 alkava talo-

tekniikan koulutusohjelma, jossa on 55 aloituspaikkaa LVI-puoleen ja sähköiseen talo-

tekniikkaan. Aloituspaikkojen määrän odotetaan pysyvän lähivuosina keskimäärin sa-

malla 300 tasolla. Opintojen keskeyttämisprosentti on noin 15..20 %, joten valmistuvien 

määrä tulee kasvamaan nykyisestä noin 130:stä viidessä vuodessa noin tasolle 240 per 

vuosi. 

 

Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien aloituspaikkojen määrä on kas-

vanut laman aallonpohjan noin 100:sta nykyiseen noin 300:aan. Valmistuvien määrä oli 

alimmillaan 100 ja nyt lähivuosina arviolta 180 per vuosi. 

 

Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörien aloitus-

paikkojen määrä pysyi 1990-luvun noin 60:ssä, mutta 2000-luvun alussa sitä nostettiin 

noin 90:een. Valmistuneiden määrä noussee hieman nykyisestä 50:stä. 

 

LVI-alan diplomi-insinöörien aloituspaikkoja on 22 ja valmistuvia arvioidaan lähivuosina 

tulevan vajaat 10 vuodessa. Aloituspaikkojen määrä tulee nousemaan 27:ään vuosina 
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2010–2011, ja samalla valmistuvien määrän arvioidaan kasvavan noin 20:een vuodessa. 
Ero johtuu lähinnä TKK:sta, aloittaneita vuosina 2006–2008 oli 12-14 vuodessa. 
 
Arkkitehdin opinnot on aloittanut viime vuosina runsaat 120 opiskelijaa vuodessa, 
poikkeuksena alaspäin vuoden 2008 alle sata aloittajaa. Valmistuvien määrän odote-
taan nousevan lähivuosina nykyisestä hieman vajaasta sadasta noin 110:een per vuosi. 
 
Kaikilta tässä raportissa tarkastelluilta yliopistokoulutuksen aloilta valmistuu vuosit-
tain yhteensä noin 15 tekniikan lisensiaattia ja 25 tekniikan tohtoria. Lisensiaattien 
määrässä oli 1990-luvun puolenvälin jälkeen pieni piikki, ja tohtorien määrä on viime 
vuosina ollut korkeimmalla tasollaan kymmeneen vuoteen. 
 
 

2.2 Näyttötutkinnot 

Näyttötutkinnot on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille riippumatta siitä, onko osaa-
minen kertynyt työkokemuksen, opintojen vai muun toiminnon kautta. Suorittaminen 
on siis mahdollista, vaikka aiempaa muodollista koulutusta ei olisi lainkaan. Malli on 
osoittautunut erittäin suosituksi, sillä kaikkien alojen näyttötutkintoihin (ml. rakennus-
ala) osallistuminen on kasvanut vuoden 1995 vajaasta 3000:sta yli 60 000:een vuonna 
2007.  
 
Ammattitutkinnon vaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus ja alan 
ammattityöntekijältä vaadittu ammattitaito. Erikoisammattitutkinnon vaatimuksena on 
vähintään viiden vuoden työkokemusta ja alan vaativimpien työtehtävien hallinta. 
 
Opetushallitus asettaa jokaiselle näyttötutkinnolle tutkintotoimikunnan, joissa on edus-
tettuina alan työnantajat, työntekijät, opettajat ja tarvittaessa itsenäiset ammatinhar-
joittajat. Tutkintotoimikunnat kehittävät ja valvovat näyttötutkintotoimintaa, varmista-
vat tutkintojen tasalaatuisuuden ja antavat tutkintotodistukset. 
 
Kiinteistö- ja rakentamisalalla tutkintotoimikunnat ovat seuraavat:  
 
Ilmastointiala 
Kaukolämpöasentaja 
Kiinteistönhoitaja 
Kylmäala 
Lattianpäällystysala 
 

Lämmityslaiteasentaja 
Maanmittausala 
Maarakennusala 
Putkiasentaja 
Rakennustuotantoala 
 

Rakennustuoteala 
Sukellusala 
Talonrakennusala 
Tekninen eristäjä  
Vesihuoltoala 
 

 
Ammattimiesten näyttötutkinnot 
 
Talonrakennus-, infra- ja talotekniikka-alan työntekijöiden näyttötutkintojen lukumää-
rän kehitys on esitetty kuvassa 11. Se kattaa seuraavat rakennusalan näyttötutkinnot: 
rakennusalan pätevyys; kirvesmiehen, muurarin ja rakennusmiehen ammattitutkinto ja 
erikoisammattitutkinto; talonrakennusalan ammattitutkinto ja talonrakennusalan eri-
koisammattitutkinto; maanrakennusalan ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot; 
sekä talotekniikan erikoisammattitutkinnot.  
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Kuva 15. Talonrakennus-, infra- ja talotekniikka-alan työntekijöiden näyttötutkinnot. 

 
 
 
 
Toimihenkilöiden ja johdon näyttötutkinnot 
 
Myös yritysten toimihenkilöille ja johdolle järjestetään näyttötutkintoja työnjohtoteh-
tävistä aina MBA-tasolle asti. Koulutusta tarjoavat mm. Rakennusteollisuuden koulu-
tuskeskus Rateko, Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko sekä AEL. Toimihenkilöiden ja 
johdon näyttötutkintoja suoritetaan vuodessa arviolta noin 100–200. 
 
 

2.3 Pätevyydet 

Henkilöpätevyydet on tarkoitettu rakennusalan koulutusta jo saaneille, vähintään ra-
kennusmestaritason ammattilaisille. Vapaaehtoisen henkilöpätevyystoiminnan tarkoi-
tus on antaa henkilölle mahdollisuus saada ammattiosaamisensa luokiteltua ja hyväk-
syttyä puolueettoman asiantuntijaelimen toimesta. Näin tilaaja, viranomaiset ja työn-
antaja saavat luotettavan arvion henkilön osaamisesta.  
 
Rakennusalan pätevyystoiminta on Suomessa ollut käynnissä rakennusalalla jo 70-
luvulta lähtien. Siihen aikaan toiminta oli osittain myös viranomaisten hoidossa, mm. 
betonirakenteiden suunnittelijoiden osalta. Vapaaehtoisuuteen perustuvat pätevyysjär-
jestelmät yleistyivät 90-luvulla ja niitä hoitivat pääosin alan henkilöjärjestöt.  
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Vuonna 2002 perustettiin lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia 

suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä toteamaan FISE Oy. Se perustettiin tarpee-

seen saada yhtenäinen rakennusalan pätevyyksien toteamisjärjestelmä, ja sen osakkai-

na ovat alan asiantuntijajärjestöt. FISE on todennut jo yli 5000 pätevyyttä ja erilaisia pä-

tevyysnimikkeitä on tällä hetkellä 91 kappaletta.  

 

Pätevyydet on jaettu suunnitteluun, työnjohtoon sekä tuotantojohtoon, valvojiin ja ra-

kennuttajiin. Lisäksi oma pätevyytensä on erillisen energiatodistuksen antajalla. 

 

2.4  Henkilösertifikaatit 

VTT:n vuonna 2002 aloittamana ja ylläpitämän henkilösertifiointitoiminnan tavoitteena 

on varmentaa, että sertifioitu henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa. Henki-

löllä tulee olla sekä riittävä käytännön osaaminen että riittävä sertifikaattiin kuuluva kir-

jallinen tieto sekä myös tiedot siitä, miten työn laatu varmistetaan ja tarkistetaan. Li-

säksi hänen tulee ylläpitää osaamistaan tekemällä alaan kuuluvia töitä ja osallistumalla 

riittävästi alan koulutukseen. 

 

Sertifikaatin hakija osallistuu VTT:n hyväksymän koulutusorganisaation järjestämään 

koulutukseen, suorittaa tentin ja näyttökokeen. Henkilösertifikaatti myönnetään ensin 

kahdeksi vuodeksi ja uusitaan sitten viideksi vuodeksi kerrallaan, jos henkilö täyttää 

sertifiointiperusteet.  

 

Henkilösertifiointitoiminnan johtokunta valvoo että toiminta tapahtuu henkilösertifi-

oinnille määritellyn toimintapolitiikan mukaisesti. Elokuussa 2008 voimassa olevia serti-

fikaatteja oli märkätilojen vedeneristäjille, rakenteiden kosteuden mittaajille, märkäti-

latöiden valvojille, rakennusterveysasiantuntijoille ja rakennusten lämpökuvaajille yh-

teensä 4436 kappaletta. Suurin ryhmä näistä ovat 4112 märkätilojen vedeneristäjää.
3
 

 

 

2.5 Muutokset koulutusympäristössä 

2.5.1 Akateeminen tutkintorakenneuudistus 

Eduskunta hyväksyi 1.8.2005 lakimuutoksen, joka muutti sekä yliopistojen että ammat-

tikorkeakoulujen tutkintorakennetta. Molemmissa otettiin käyttöön kaksivaiheinen 

tutkinto, joka tarkoitti maisteritutkintojen hajauttamista kandidaatin ja maisterin tut-

kintoon, ja ammattikorkeakouluissa otettiin käyttöön ylempi AMK-tutkinto. 

 

Muutoksen taustalla oli ns. Bolognan julistus, jonka tavoitteena on synnyttää yhteinen 

eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä ja siten vahvistaa Euroo-

pan kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna myös korkeakoulutuksen 

alueella. Konkreettinen seuraus tästä olivat mm. siirtyminen ECTS (European Credit 

Transfer System) -opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmään sekä kahden syklin 

tutkinto Bachelor- ja Master-vaiheineen. 

                                                      
3
 VTT 
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Kuva 16. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnot.
4
 

 

 

 

 

 

Tekniikan alan yliopistokoulutuksessa suoritetaan ensin tekniikan kandidaatin tutkinto 

(n.3 v) ja sitten diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto (n. 2 v). 

 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan korkeakoulututkintojen järjestelmäs-

sä ylempään yliopistotutkintoon. Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakoulu-

tutkintoon johtaviin opintoihin on perustutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulu-

tutkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut on 

siis kelpoinen hakemaan virkoja ja tehtäviä, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakou-

lututkinto. Ylempi AMK-tutkinto ei kuitenkaan korvaa maisteritutkintoa yliopistomaail-

massa, joten se ei mahdollista tohtoriopintojen suorittamista. 5 

 

Ylempien AMK-tutkintojen koulutusohjelmat ovat vähintään lukuvuoden ja enintään 

puolentoista lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia.  Ylempään ammattikorkea-

koulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK.
 6 

Rakennusalalla on 

mahdollista suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto rakentamisen koulutusoh-

jelmassa sekä talotekniikan koulutusohjelmassa. Ammattinimike on insinööri (ylempi 

AMK). Ensimmäiset tämän tutkinnon suorittaneet valmistuivat 2007. 

 

Vuoteen 2012 mennessä aloituspaikkoja ylemmän AMK-tutkinnon suorittamiseen pitäi-

si olla kaikki opintosuunnat yhteen laskien jo 4 000.  

 

                                                      
4
 Tampereen teknillinen yliopisto 

5
 ”Ylemmät AMK-tutkinnot vakiintuvat”, Uusi insinööri 4/2008. 

6
 www.opm.fi  
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2.5.2 Uudet yliopisto- ja korkeakoulukeskittymät 

Vuoden 2008 kesällä allekirjoitettiin säädöskirja, jonka mukaan Teknillinen korkeakou-
lu, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu yhdistetään säätiöpoh-
jaiseksi uudeksi Aalto-yliopistoksi. Uudella mallilla pyritään luomaan Suomeen kansain-
välisen tason huippuyliopisto, jonka tavoitteena on kuuluminen maailman kärkiyliopis-
tojen joukkoon vuoteen 2020 mennessä. 
 
Tällä hetkellä valmisteilla olevat Aalto-yliopiston yhteiset hankkeet (monitieteiset uu-
den osaamisen pajat Design - tuotekehitys, Media – media-ala ja Service – korkean lisä-
arvon palvelut) eivät erityisesti koske rakentamista. Yksi Aalto-yliopiston tavoitteista on 
keskittyä tutkimukseen entistä enemmän. 7 
 
Teknillisen korkeakoulun hallintouudistuksen ja tiedejaon myötä vuonna 2007 arkkiteh-
tuurin osasto muutettiin arkkitehtuurin laitokseksi ja liitettiin osaksi insinööritieteiden 
ja arkkitehtuurin tiedekuntaa.  Arkkitehtuurin laitos antaa arkkitehtuurin ja maisema-
arkkitehtuurin ylintä opetusta ja harjoittaa alojen taiteellista kehittämistyötä ja tieteel-
listä tutkimusta. 
 
Aalto-yliopiston lisäksi on syntymässä kolme muuta yliopistokeskittymää: Jyväskylän 
yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tampereen yliopistosta on muodos-
tumassa Sisä-Suomen Allianssiyliopisto. Turun yliopisto ja Åbo Akademi tiivistävät yh-
teistyötään. Neljäs kokonaisuus muodostuu Kuopion ja Joensuun yliopistoista.8 
 
Ammattikorkeakoulusektorilla suurin muutos tapahtuu pääkaupunkiseudulla, kun am-
mattikorkeakoulut EVTEK ja Stadia yhdistyivät uudeksi 12 000 opiskelijan ammattikor-
keakouluksi Metropoliaksi 1.8.2008. Metropolia toimii osakeyhtiönä, jonka omistajia 
ovat pääkaupunkiseudun kunnat. 9 
 
 

2.5.3 Tuotantopainotteiset rakennusinsinöörit ja rakennusmestarikoulutus  

Perinteinen rakennusmestari- eli rakennusalan 3-vuotinen teknikkokoulutus lopetettiin  
opetusministeriön päätöksellä vuonna 1996 ja korvattiin ammattikorkeakouluissa ko-
keiluluonteisesti aloitetulla, 4-vuotisella tuotantopainotteisella koulutusohjelmalla. 
Tutkintonimikkeeksi tuli rakennusmestari (AMK) samalla kun aloituspaikkojen määrää 
supistettiin siten, että sadasta entisestä teknikkokoulutuksen paikasta syntyi 40 raken-
nusmestarikoulutuksen paikkaa.   
 
Opetusministeriö vahvisti vuonna 2000 ammattikorkeakouluista annetun lain ja asetuk-
sen nojalla uudet koulutusohjelmat vuodelle 2001 ja sen jälkeen alkavaa koulutusta 
varten. Tällöin rakennusmestari (AMK) – tutkintonimike korvattiin nimikkeellä insinööri 
(AMK), englanniksi Bachelor of Engineering.   

                                                      
7 http://innovaatioyliopisto.info  
8 ”Innovaatiolle tulossa neljä huippukeskusta”, Tekniikka ja talous 1.02.08 
9 http://fi.wikipedia.org/wiki/Metropolia 
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Tuotantopainotteisen 4-vuotisen insinöörikoulutuksen uskottiin vastaavan kasvavaan 
työnjohdon tarpeeseen, mutta koulutusohjelma ei kuitenkaan tuottanut työnjohdosta 
kiinnostuneita tuotantoinsinöörejä toivotulla tavalla. Kun kysyntä samanaikaisesti kas-
voi rakennusteollisuudessa, vastattiin vuonna 2007 rakennusalan osaamis- ja työvoima-
tarpeisiin käynnistämällä ammattikorkeakoulussa uusi rakennusalan työnjohdon koulu-
tusohjelma, joka antaa tutkintonimikkeen rakennusmestari (AMK). Tuotantoon suun-
tautunut insinöörikoulutusohjelma kuitenkin säilytettiin. 
 
Nykyiset ammattikorkeakoulujen insinööritutkinnot ovat 240 opintopisteen laajuisia ja 
opiskelu kestää siten vain puoli vuotta pidempään kuin 210 opintopisteen rakennus-
mestarikoulutus.  
 
Tuotantoinsinöörikoulutus on laaja-alaisempaa sisältäen mm. yleistä projektinhallintaa 
ja tuotannon valmistelua. Uusi rakennusmestarin koulutus valmistaa käytännönlähei-
siin, vaativiin esimiestehtäviin talonrakentamiseen, LVI-alalle tai maarakennukseen (inf-
raan).  Koulutuksen sisältyvät rakentamistalous (rakennuttamisprosessi, kustannusten 
hallinta), tuotantotekniikka (menetelmät, laatu), johtaminen (esimiestoiminta, projek-
tinhallinta, työturvallisuus, työlainsäädäntö), materiaalit ja rakennetekniikka (betoni, 
puu, teräs).  
  
Rakennusmestarikoulutukseen hakeudutaan yhteisvalinnan kautta ja edellytyksenä on 
joko rakennusalan tai talotekniikan ammatillinen perustutkinto, ammatillinen näyttö-
tutkinto tai lukion suoritettu oppimäärä. Valintapisteissä painotetaan rakennusalan 
työkokemusta 20 prosentilla. Koulutus kestää käytännössä 3,5 vuotta. Rakennusmestari 
(AMK) -tutkinto (Bachelor of Construction Management). Rakennusmestarikoulutus an-
taa kelpoisuuden vastaavan työnjohtajan tehtävään, julkisiin virkoihin ja jatko-
opintoihin. 
 
Kevään 2008 yhteishaussa rakennusmestarikoulutuksen asetti ensisijaiseksi vaihtoeh-
doksi 1187 opiskelijaa. Kaikkiaan hakijoita oli liki 3000. Syksyllä 2008 alkaneeseen kou-
lutukseen aloituspaikkoja oli koko maassa kaikkiaan 336. Näistä nuorisoasteen koulu-
tukseen talonrakennus- ja infrapuolelle oli 195 paikkaa ja LVI-puolelle 30 paikkaa. Ai-
kuiskoulutuksessa talonrakennus- ja infrapuolelle oli 111 paikkaa. 10 
 
Vuosina 2010–2011 talonrakennus- ja LVI-alalle valmistuvat työnjohtajat täyttävät eläk-
keelle siirtyvien ikäluokkien rivejä, mutta edelleenkin koulutusmäärät ovat täysin riit-
tämättömiä työelämän tarpeisiin. Kaikkein heikoin tilanne on infra-alalla. Syksyllä 2008 
infra-alan rakennusmestarikoulutus alkoi Oulun AMK:ssa (20 paikkaa), Savonia AMK:ssa 
(15) ja Etelä-Karjalan AMK:ssa (16). 
 
 

                                                      
10 www.rakennusmestariksi.net 
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2.5.4 Yliopistotason uudet poikkitieteelliset kokonaisuudet 

Talotekniikan instituutti 
 
Teknillisen korkeakoulun yhteyteen perustettiin kesällä 2007 Talotekniikan instituutti, 
joka pyrkii yhdistämään alan tutkimusta, opetusta sekä teollisuutta. Instituuttia ovat ol-
leet TKK:n lisäksi perustamassa talotekniikka-ala sekä joukko muita kiinteistö- ja raken-
nusklusterin yrityksiä ja järjestöjä.  
 
Erityinen huolenaihe alalla on ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana yliopis-
toissa talotekniikkaa opiskelevien ja valmistuneiden määrän huomattava lasku. Tähän 
tuore instituutti aikoo vaikuttaa vahvistamalla alan perus- ja jatkokoulutusta sekä koor-
dinoimalla opetusta paremmin. Talotekniikkaa tullaan tarjoamaan aikaisempaa selke-
ämpänä opiskeluvaihtoehtona uusille opiskelijoille. 
 
Alana pirstaleinen talotekniikka on tiedekorkeakouluissa jakautunut useiden eri osasto-
jen ja laboratorioiden välille. instituutin toiminnan piiriin kuuluvat Teknillisen korkea-
koulun osastoista rakennus- ja ympäristötekniikka, sähkö- ja tietoliikennetekniikka, tie-
totekniikka, automaatio- ja systeemitekniikka sekä maanmittaustekniikka. 
 
Tavoitteena on kolminkertaistaa seuraavan kymmenen vuoden aikana talotekniikasta 
valmistuvien diplomi-insinöörien määrä. Myös tohtoreita toivottaisiin valmistuvan vä-
hintään kymmenen prosenttia perustutkintoa suorittavista opiskelijoista. Tällä hetkellä 
alan DI:tä valmistuu alle 15 vuodessa, mikä ei riitä kattamaan tulevia elinkeinoelämän 
tarpeita. 
 
Centre for Real Estate Investment and Finance CREF 
 
CREF on verkosto, joka pyrkii varmistamaan kiinteistösijoittamisen ja -rahoituksen kor-
keatasoisen koulutuksen säilymisen Suomessa. Verkostoa vetää Svenska Handelshög-
skolanin Rahoituksen ja tilastotieteen laitos. 
 
CREF järjestää Hankenin johdolla yhdessä TKK:n kanssa kaksivuotista Master´s degree -
koulutusta, joka valmistaa kansainvälisiin kiinteistöjohdon ja -talouden tehtäviin (Mas-
ter's Programme in Real Estate Investment and Finance REIF). CREF:n toimintaa pyörit-
tää joukko alan yrityksiä, koska ne ovat kokeneet että olemassa olevat korkeakoulura-
kenteet eivät ole pystyneet tuottamaan osaavaa väkeä alan tehtäviin. 
 
Ohjelmassa aloittaa vuosittain 20–40 opiskelijaa ja heitä on alkanut valmistua vuodesta 
2005 alkaen. 
 
 



Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 Sivu 26 (73) 
 

 

2.6 Kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

Kiinteistöpalveluala käsittää kaiken rakennettuun kiinteistöön liittyvän korjaus-, kun-
nossapito- ja ylläpitopalvelun sekä kiinteistön käyttäjien tarvitsemat erilaiset toimitila-
palvelut, muun muassa puhdistus-, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous-, postitus- ja 
ruokapalvelut. Kiinteistöpalvelut toimialana on osa kasvavaa kiinteistö- ja rakennusklus-
teria. 
 
Meneillään oleva ammatillisten perustutkintojen uudistamistyö on tarjonnut konkreet-
tisen tilaisuuden tarttua alan työvoimahaasteeseen. Opetusministeriölle jätettiin ke-
väällä 2008 esitys uudesta kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta tekniikan ja liikenteen 
alassa. Perustutkinnossa on omat koulutusohjelmansa kiinteistönhoidolle ja toimitila-
palveluille. Uudella rakenteella pyritään kasvattamaan alan tutkintoihin hakeutuvien 
opiskelijoiden ja toimialalle hakeutuvan aikuisväestön määrää sekä suoritettavien tut-
kintojen määrää. 
 
Valtaosa alan koulutusohjelmista on ollut tähän mennessä hajallaan matkailu-, ravitse-
mis- ja talous- sekä tekniikan ja liikenteen aloissa olevien erillisten perustutkintojen al-
la. Vaikeasti hahmotettava ja hallinnoitava koulutusrakenne ei ole palvellut kiinteistö-
palvelualan tarpeita eikä myöskään kannustanut hakeutumaan alan koulutusohjelmiin.  
 
Uusi kiinteistöpalvelualan perustutkinto on sijoitettu loogisesti tekniikan ja liikenteen 
koulutusalaan, josta löytyy samaan klusteriin kuuluvista tutkinnoista muun muassa ta-
lotekniikan ja turvallisuusalan perustutkinnot. Perustutkinnossa on aluksi kaksi kiinteis-
töpalvelualan tarpeita palvelevaa koulutusohjelmaa; talotekniikan perustutkinnosta 
siirrettävä kiinteistönhoidon koulutusohjelma ja toimitilapalvelujen koulutusohjelma.  
 
Jotta kiinteistöpalvelualan koulutusohjelmista saataisiin mahdollisimman monipuoliset 
kokonaisuudet, mahdollisuuksia valita opintomoduuleja myös muista alaa lähellä ole-
vista tutkinnoista kuten talotekniikka-, turvallisuus-, ympäristö-, sähkö, elektroniikka- ja 
tietotekniikka- alan tutkinnoista pyritään lisäämään. 
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3 TOIMIALAN NYKYISET TYÖNTEKIJÄT 

3.1 Työllisyys ja työttömät 

Rakennusalan työllisyys oli vuoden 2008 ensimmäisellä puolikkaalla parhaalla tasollaan 
sitten vuoden 1990, keskimäärin noin 180 000 työntekijää. Kasvua edellisen vuoden 
vastaavasta jaksosta oli noin 15 000 työntekijää. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 
samaan aikaan erittäin alhainen, 12 000 työntekijää. 
 
Suurin muuttuja työllisyystilastoissa ovat ammattityöntekijät, 110 000 työntekijää. 
Merkittävä piirre heidän osaltaan on kausityöttömyys, jota eläkevakuuttaja Etera seu-
rasi vuoteen 2006 asti vastaanottaessaan vielä kaikkien verollisissa töissä olleiden ra-
kennusalan työllisten eläkemaksut. Vuonna 2005 heistä vain noin 47 % oli täystyöllistet-
tyjä eli töissä 10-12 kuukautta vuodesta. Samaan aikaan alalla työskenteli 1-9 kuukautta 
vuodesta 68 000 ammattityöntekijää, käytännössä vuokratyövoimana tai aliurakoitsi-
joiden palveluksessa.11 
 
Muissa työntekijäryhmissä työlliset ovat nimenomaan täystyöllisiä. 
 
Oheiset kuvat eivät sisällä kiinteistöpalvelualan noin 105 000 työntekijää, joista vastaa-
vaa tilastoa ei ole saatavilla. 
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Kuva 17. Työllisyys, kaikki koulutustasot.  

                                                      
11 Matti Harjuniemi, kirjallinen tiedonanto. 
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Kuva 18. Työlliset ja työttömät, kaikki koulutustasot. 
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Kuva 19. Rakennusalan ammattityöntekijöiden työlliset ja työttömät. 
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3.2 Ikäjakauma 

Rakennusalan työllisten ikäjakaumaa on tarkasteltu ekstrapoloimalla henkilöjärjestöjen 

jäsentietoja kuvassa 2 esitettyihin arvioihin koko ammattiryhmän koosta. 

 

Työllisten ikäjakauma on kokonaisuutena kohtuullisen tasainen, mutta yksittäisiä koulu-

tussuuntia tarkasteltaessa myös vääristymiä nousee esiin. Merkittävimpänä yksittäise-

nä lukuna eläkepoistumaksi voi käytetyn aineiston perusteella arvioida noin 3 000 työn-

tekijää vuodessa seuraavalla viiden vuoden jaksolla eli 1,7 % nykyisestä 180 000 työnte-

kijän työvoimasta. Eläköityvistä 2 000 olisi ammattityöntekijöitä.  

 

Rakennusinsinöörejä ja -arkkitehteja jää jaksolla 2008–2012 eläkkeelle vuodessa 400, 

rakennusmestareita 760, rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörejä 160, 

maanmittauksen ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörejä 30 ja arkkitehteja 90 vuo-

dessa. Suhteellisesti suurin eläköityvien osuus on rakennusmestareilla, 22 % työllisistä 

viidessä vuodessa. 

 

Rakennusteollisuus RT on arvioinut toimialan eläkepoistuman olevan noin 5 000 työn-

tekijää vuodessa eli 2,7 % nykyisestä 180 000 työntekijän työvoimasta.  

 

Oheiset kuvat eivät sisällä kiinteistöpalvelualan noin 105 000 työntekijää, joista vastaa-

vaa tilastoa ei ole saatavilla. 
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Lähde: Tilastokeskus, RT.     

 
Kuva 20. Ikäjakauma, kaikki koulutustasot.
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Kuva 21. Rakennusalan ammattityöntekijöiden ikäjakauma. 
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Kuva 22. Talonrakennusalan työllisten (kaikki koulutustasot) ikäjakauma. 



Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 Sivu 31 (73) 
 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

<25 25-34 35-44 45-54 55-64

Infra-alan työllisten ikäjakauma 2006 
henkilöä

Eläkkeelle jaksolla               2019-2018                                2009-2018 
Lähde: RT, tilastokeskus.     

 
Kuva 23. Infra-alan työllisten (kaikki koulutustasot) ikäjakauma. 
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Kuva 24. LVI-asentajien ikäjakauma. 
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Kuva 25. Rakennusmestareiden ikäjakauma. 
 

Kuva 26. Rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien ikäjakauma. 
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Kuva 27. Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien ikäjakauma. 
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Kuva 28. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörien ikäjakauma. 
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Kuva 29. Arkkitehtien ikäjakauma. 
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Kuva 30. SuLVI:n jäsenten ikäjakauma. 
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3.3 Tehtäväjakauma 

Tehtäväjakaumaa tarkasteltiin ammattinimikkeittäin perustuen henkilöjärjestöjen jä-
sentietoihin ja ekstrapoloimalla osuudet kuvassa 2 esitettyihin työelämässä oleviin ko-
konaismääriin. 
 
Ammattityöntekijöiden suurimmat ryhmät ovat kirvesmiehet (40 000 työntekijää) ja ra-
kennusmiehet (35 000 työntekijää). Maalareita ja putkiasentajia on molempia noin 
12 000, muurareita 6 500 ja raudoittajia 2 500. Infra-alan työllisten suurin ryhmä ovat 
erilaisten maarakennuskoneiden kuljettajat, noin 18.000-20.000 työntekijää. 
 
AMK- ja opistoinsinöörien suurimmat tehtäväalueet ovat suunnittelu (23 %, noin 2 800 
työntekijää) ja rakentaminen (21 %, noin 2 500 työntekijää). Rakennusarkkitehdeista 73 
% (noin 700 työntekijää) on suunnittelutehtävissä. Rakennusmestareista noin neljännes 
on rakentamistehtävissä ja neljännes rakennuttamis-, rakennuttamiskonsultointi- tai 
valvontatehtävissä. 
 
Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien suurimmat tehtäväalueet ovat 
suunnittelu (26 %, noin 1 400 työntekijää) ja hallinto ja johto (25 % , noin 1 300 työnte-
kijää). Maanmittauksen ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörien suurimmat tehtävä-
alueet ovat viranomaistehtävät (30 %, noin 330 työntekijää) ja hallinto ja johto (29 %, 
noin 320 työntekijää). 
 
Arkkitehdeista lähes kaikki eli 89 % (3 200 työntekijää) ovat suunnittelutehtävissä. Se 
jakautuu arkkitehtuurisuunnitteluun (noin 74 %) ja kaavoitukseen (noin 15 %). 
 
Tehtäväjakaumat ovat kaikilla koulutustasoilla hyvin monipuolisia, mitä on aiheellisesti 
käytetty myös toimialan mainonnassa hyödyksi: mahdollisia työrooleja on niin paljon, 
että kaikenlaiselle lahjakkuudelle ja tekemiselle löytyy paikkansa. Lisäksi on huomatta-
va, että arviointimenetelmästä johtuen kuvat eivät pidä sisällään alan koulutuksen saa-
neita mutta sittemmin muille toimialoille siirtyneitä työntekijöitä. Karkeasti voinee ar-
vioida esimerkiksi 1990-luvun puolivälissä oppilaitoksista valmistuneista noin 15..20 % 
siirtyneen muille toimialoille ja normaalitilanteessakin vastaavan luvun olevan 5..10 %. 
Näissäkin tapauksissa kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksen voi useimmiten nähdä 
eduksi mm. projektiosaamisen ansiosta. 
 
Oheiset kuvat eivät sisällä kiinteistöpalvelualan noin 105 000 työntekijää, joista vastaa-
vaa tilastoa ei ole saatavilla. 
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Kuva 31. Rakennusalan ammattityöntekijöiden tehtävät. 
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Kuva 32. Rakennusalan AMK- ja opistoinsinöörien tehtävät.  
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Kuva 33. Rakennusarkkitehtien tehtävät. 
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Kuva 34. Rakennusmestareiden tehtävät. 
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Kuva 35. Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien tehtävät. 
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Kuva 36. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinöörien tehtävät. 
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Kuva 37. Arkkitehtien tehtävät. 
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3.4 Työnantajat 

Rakennusalan työllisten työnantajia tarkasteltiin ammattinimikkeittäin perustuen hen-
kilöjärjestöjen jäsentietoihin ja ekstrapoloimalla osuudet kuvassa 2 esitettyihin työelä-
mässä olevien kokonaismääriin. 
 
Ammattityöntekijöistä lähes kaikki eli 95 % (105 000 työntekijää) ovat yksityisen sekto-
rin palveluksessa, suurin suhteellinen osuus tarkastelluista ammattinimikkeistä. Inf-
rasektorilla julkjsten työnantajien osuus on suurempi kuntien virastojen sekä kuntien ja 
valtion liikelaitosten ansiosta. 
 
AMK- ja opistoinsinöörien suurin työnantajaryhmä ovat samoin yritykset (80 %, 9 600 
työntekijää). Kunnat ja kuntien liikelaitokset työllistävät 12 % (1 440 työntekijää). 
 
Rakennusmestareista 70 % (12 300 työntekijää) on yksityissektorin palveluksessa. Sa-
malla kunnat ja kuntien liikelaitokset työllistävät noin 21 % eli 3 700 rakennusmestaria. 
 
Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööreistä 68 % (3 950 työntekijää) on yksi-
tyissektorin palveluksessa. Valtiolla ja valtion liikelaitoksilla on 18 % (1 050 työntekijää) 
ja kunnilla ja kuntien liikelaitoksilla 14 % (800 työntekijää). 
 
Maanmittauksen ja kiinteistöjohtamisen diplomi-insinööreistä 39 % (noin 430 työnteki-
jää) on yksityissektorin palveluksessa, 33 % valtiolla tai valtion liikelaitoksissa (360 työn-
tekijää) ja 25 % kunnissa tai kuntien liikelaitoksissa (280 työntekijää). 
 
Arkkitehdeista lähes puolet eli 46 % (1 700 henkilöä) on yrittäjiä, selvästi suurin suhteel-
linen osuus tarkastelluista ammattiryhmistä. Yksityissektorilla palkansaajina on 27 % 
(1 000 henkilöä) ja kunnissa tai niiden liikelaitoksissa 18 % (650 työntekijää). 
 
 
Työnantajien jakautuminen ei noudata yhtenäistä sääntöä vaan riippuu osin ammatti-
ryhmän koosta, osin alan tai toiminnon erityispiirteistä. Kun kokonaisuudesta valtaosa 
on yksityissektorin palveluksessa, maanmittauksen ja kiinteistöjohtamisen diplomi-
insinöörit erottuvat paljolti Maanmittauslaitoksen ansiosta valtion palkollisina. Arkki-
tehdeista erittäin suuri osa on yrittäjiä, mutta nimenomaan itselleen eli yhden tai muu-
taman hengen mikroyrityksessä. 
 
Oheiset kuvat eivät sisällä kiinteistöpalvelualan noin 105 000 työntekijää, joista vastaa-
vaa tilastoa ei ole saatavilla. 
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Kuva 38. Rakentamisen ammattityöntekijöiden työnantajat, sisältää myös infran työntekijät. 
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Kuva 39. Infra-alan ammattityöntekijöiden työnantajat. 
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Kuva 40. AMK- ja opistoinsinöörien työnantajat. 
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Kuva 41. Rakennusmestareiden työnantajat. 
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Kuva 42. Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien työnantajat. 
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Kuva 43. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen DI:den työnantajat. 
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Kuva 44. Arkkitehtien työnantajat. 
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3.5 Alueellinen jakauma 

Rakennusalan työllisten alueellista jakaumaa tarkasteltiin ammattinimikkeittäin perus-
tuen henkilöjärjestöjen jäsentietoihin ja ekstrapoloimalla osuudet kuvassa 2 esitettyihin 
työelämässä olevien kokonaismääriin. 
 
Kokonaisuutena työvoima painottuu Etelä-Suomeen. Painotus voimistuu koulutustason 
noustessa; kun ammattityöntekijöistä Etelä-Suomesta on 41 %, arkkitehdeilla vastaava 
osuus on 74 %. Ammattityöntekijöiden jakauma on todennäköisesti työkeikkojen ansi-
osta ainakin jaksoittain painottunut huomattavasti vahvemmin etelään, kun jakauma-
kuva on kuitenkin piirretty työntekijän kotipaikan mukaan. 
 
Alueellinen jakauma ei tuo esiin pienemmän mittakaavan seudullista jakaumaa, joka 
noudattanee ainakin korkeammin koulutetuilla ja varsinkin akateemisilla pitkälti oppi-
laitosten kaupunkiseutuja. 
 
Oheiset kuvat eivät sisällä kiinteistöpalvelualan noin 105 000 työntekijää, joista vastaa-
vaa tilastoa ei ole saatavilla. 
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Ammattityöntekijöiden alueellinen jakauma

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Pohjois-Suomi

n= 85 000. Arvio koskee n. 110 000 rakennusalan ammattityöntekijää.  Lähde: Rakennusliitto.  

 
Kuva 45. Ammattityöntekijöiden alueellinen jakauma, sis. myös infra-alan ammattityöntekijät.  
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Infra-alan ammattityöntekijöiden alueellinen jakauma 

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Pohjois-Suomi

n=30000. Arvio koskee noin 45 000 infra-alan työntekijää. Lähde: Infra ry, Tilastokeskus.

 
Kuva 46. Infra-alan ammattityöntekijöiden alueellinen jakauma. 
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AMK-, insinööri- ja rakennusarkkitehtikoulutuksen saaneiden alueellinen jakauma

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois-Suomi

Itä-Suomi

n=  6 700. Arvio koskee n. 13 000 AMK-, insinööri-, ja rakennusarkkitehtikoulutuksen saanutta työntekijää. Lähde: RIA. 

Kuva 47. AMK-, insinööri- ja rakennusarkkitehtikoulutuksen saaneiden alueellinen jakauma.  
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Rakennusmestareiden saaneiden alueellinen jakauma

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois-Suomi

Itä-Suomi

n= 8 000. Arvio koskee n. 17 500 rakennusmestarikoulutksen saanutta työntekijää. Lähde: RKL. 

 
Kuva 48. Rakennusmestareiden alueellinen jakauma. 
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Rakennus- ja ympäristötekniikan 
diplomi-insinöörien alueellinen jakauma

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Pohjois-Suomi

n= 1 135. Arvio koskee noin 5 800 työelämässä olevaa diplomi-insinööriä. Lähde: RIL.  

 
Kuva 49. Rakennus-ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien alueellinen jakauma. 
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Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen 

diplomi-insinöörien alueellinen jakauma

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Pohjois-Suomi

n= 7 00. Arvio koskee noin 1 100 työelämässä olevaa diplomi-insinööriä. Lähde: MIL.  

 
Kuva 50. Kiinteistötalouden, geomatiikan ja kiinteistöjohtamisen DI:en alueellinen jakauma. 
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Arkkitehtien alueellinen jakauma

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Pohjois-Suomi

n= 2 800. Arvio koskee 3 600 arkkitehtiä. Lähde: SAFA. 

Kuva 51. Arkkitehtien alueellinen jakauma.  
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4 MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

4.1 Ajankohtaisia trendejä 

4.1.1 Suhdanteet 

Vuonna 2008 talonrakennuksen volyymit ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaa-
vista ja asuntomarkkinat ovat jäähtymässä. Koska vuosi 2007 edusti volyymeiltään nou-
susuhdanteen huippua, jäähtymistä on tulkittu toisaalta markkinatilanteen normalisoi-
tumisena, toisaalta laskusuhdanteen alkuna. 
 
Infratoimialalla tilanne on hyvä ja myös lähivuosina tason ennustetaan pysyvän hyvänä. 
Yrityksen henkilöstötarpeet riippuvat sen menestyksestä tarjouskilpailuissa. 
 
Painopisteen siirtyminen talonrakennuksesta infraan on saanut osan yrityksistä harkit-
semaan talopuolen henkilöstön täydennyskouluttamista kouluttamista paremmin inf-
rahankkeisiin soveltuviksi. Toisaalta työmailla käytettävän muun työvoiman eli vuokra-
henkilöstön ja alihankkijoiden määriä on todennäköisesti leikattu omaakin työvoimaa 
voimakkaammin, mutta niitä ei seurata samoin kuin yritysten oman henkilöstön vähen-
nyksiä. 
 
Myös muussa teollisuudessa on tapahtunut ja tapahtuu merkittäviä alasajoja. Kiinteis-
tö- ja rakentamisala voi saada muualla työtä vaille jäävästä parhaasta väestä hyvää 
henkilöstöä, mikäli muuntokoulutus järjestetään tehokkaasti yhteistyössä alan yritys-
ten, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa. Infrasektorilla on hyviä kokemuksia muun 
muassa kalliorakentajien alalle tulosta ns. yhteishankintakoulutuksena. 

 
 

4.1.2 Eläköityminen 

Edellä todettiin Rakennusteollisuus RT:n arvioineen, että kaikkiaan rakennusalalta hävi-
ää vuosittain noin 5 000 työntekijää eläköitymisen vuoksi. Luvussa 3.2 arvioitiin tässä 
selvityksessä mukana olevien rakennusalan ammattiryhmien osalta vastaavaksi luvuksi 
noin 3000 työntekijää vuodessa. Kiinteistöalan 105 000 työntekijästä vastaava luku lie-
nee runsaat 2000 eläköityvää vuodessa. Näin koko kiinteistö- ja rakentamisalan 
275 000 työntekijästä noin tulee lähivuosina eläköitymään 5000-7000 työntekijää vuo-
dessa. Huippuvuodet tulevat todennäköisesti noudattamaan valtakunnallista ikäja-
kaumaa eli suurten ikäluokkien eläköitymistä vuosina 2010-2012. 
 
 

4.1.3 Korjausrakentaminen 

Rakentamisen painopiste on siirtymässä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. 
Korjausrakentamiseen käytetty rahamäärä oli vuonna 2006 noin puolet koko talonra-
kentamisen arvosta. Korjausrakentaminen työllisyysvaikutukseksi arvioitiin tuolloin ker-
rannaisvaikutuksineen noin 100 000 henkilötyövuotta. 12 

                                                      
12 Korjausrakentamisen strategia 
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Yli puolet korjausrakentamisen kohteista on asuinrakennuksia. Korjaustarve johtuu 
muun muassa rakennusten vanhenemisesta, väestön ikääntymisen aiheuttamista muu-
tospaineista sekä energiatehokkuuden parantamisesta. 
 
Kun nykyistä rakennuskantaa saneerataan noin 2 % vuodessa, vuonna 2050 arvioidaan 
rakennuskannasta 20..30 % olevan kattavan korjaushankkeen läpikäyneitä ja 30..40 % 
korjaustarveperusteisesti kunnossapidettyjä. Nykyinen ja tuleva korjausrakentamisen 
osaaminen vaikuttaa siis silloin kahteen kolmasosaan  
 
Rakennusten ja väylien kunto vaikuttaa merkittävästi koko kansallisvarallisuutemme ar-
von säilymiseen sekä niiden jatkuvasti juokseviin käyttökustannuksiin. 
 
 

4.1.4 Kansainvälistyminen 

Kansainvälistyminen voidaan kiinteistö- ja rakentamisalan kotimarkkinalla nähdä aina-
kin kolmesta merkittävästä näkökulmasta: tilaajien odotusten, työvoiman rakenteen 
sekä käyttäjien tarpeiden muutoksen näkökulmasta. Näiden lisäksi kansainvälistyminen 
tarkoittaa luonnollisesti rakennustuotteiden, suunnittelun ja projektien vientiä sekä ty-
täryhtiöiden kautta tapahtuvaa toimintaa ulkomailla – sekä kansainvälisten yritysten 
tuontia Suomeen ja tytäryhtiöitä Suomessa. 
 
Tilaajien odotukset, toimintakyky ja -kulttuuri sekä osaaminen ovat Suomessa kehitty-
neet nopeasti kansainvälisten kiinteistösijoittajien tultua voimalla markkinoille 1990-
luvun lopusta lähtien. Tämä on merkittävästi uudistanut kiinteistöliiketoiminnan toi-
mintaympäristön ja tuonut kiinteistösijoittamiseen uusia konsepteja ja instrumentteja. 
 
Työvoiman rakenteeseen liittyen vuonna 2007 tehdyn selvityksen mukaan RT:n talon-
rakennuksen jäsenyritysten työmailla Uudellamaalla ulkomaalaisten osuus oli 13 %. 
Määrä on kasvussa. Ulkomaalaisten kanssa työskentely oli vaikuttanut valtaosaan teh-
tävistä. Suurimpia ongelmia olivat yhteisen kielen puute sekä erilaiset työkulttuurit. 
Myöskin Suomessa keikkatyötä tekevien rakentajien työajan yhteensovittaminen nor-
maaliin työaikaan ja rakentamisen kulkuun oli haastavaa. Työntekijöiden kehittämistar-
peiksi todettiin kielitaito, suomalainen rakentamistapa ja kulttuuri, työturvallisuus, teh-
täviin perehdyttäminen, määräykset, lait ja työehdot. Työjohto tarvitsee lisäkoulutusta 
kielitaidossa, vieraista kulttuureista, ihmissuhdetaidoissa ja hallinnollisissa käytännöis-
sä. 13 
 
Käyttäjien tarpeisiin liittyvä merkittävä ajuri on  maahanmuuttajien määrä, joka on kas-
vanut Suomessa tasaisesti viime vuosikymmenet. Vuonna 2007 Suomessa asui runsaat 
130 000 muualla kuin Suomessa syntynyttä henkilöä. 14 Pelkästään pääkaupunkiseudul-
le on kuitenkin ennustettu jopa 100 000 uuden vieraskielisen asukkaan maahanmuut-
toa vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun väestönkasvusta yli 
puolet on maahanmuuttajia. 15 

                                                      
13 Mestari & Insinööri, RKL:n jäsen- ja tiedotuslehti 2/2008 
14 Maahanmuuttovirasto 
15 Juhani Paajanen, esitys Rakennusinsinööripäivillä 2008. 
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Suomalaisten kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten vienti oli vuonna 2007 arvoltaan 
6,8 miljardia euroa ja kansainvälinen toiminta, pääasiassa tytäryhtiöiden kautta, 11,4 
miljardia euroa. Vaikka tytäryhtiötalous ei juurikaan näy kotimaisissa työllisyysluvuissa 
tai kansantaloudessa, volyyminä se muodostaa jo yli 20 % lisäyksen puhtaasti Suomesta 
kotoisin olevaan kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaan. 
 
Yleisesti toimialan liiketoimintakäytännöt globalisoituvat samaan aikaan kun lainsää-
däntö ja määräykset eurooppalaistuvat yhä pitemmälle. Molemmat kehityskulut ovat 
usein Suomen kansallisista linjauksista riippumattomia. 
 
 

4.1.5 Kuntarakenteen muutokset 

Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uu-
distamiseksi. Hankkeen toteuttamista ohjaava puitelaki tuli voimaan vuoden 2007 hel-
mikuussa ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. 
 
Kiinteistö- ja rakentamisalaan Paras-hanke vaikuttaa lähinnä yhdyskunta- ja ympäristö-
palvelujen osalta. Puitelaki asettaa kunnille velvoittavia määräyksiä koskien eräiden 
kaupunkiseutujen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien suunnitelmia laati-
mista. Uudistus kuitenkin vaikuttaa monin tavoin myös yhdyskunta- ja ympäristöpalve-
lujen järjestämiseen ja tuotantoon keskipitkällä aikavälillä. Lähivuosien aikana kuntien 
määrä vähenee kuntaliitosten kautta useilla kymmenillä. 
 
Teknisten palvelujen (jätehuolto, kadut ja puistot, vesihuolto) osalta kuntaliitokset tai 
tiivistyvä yhteistyö tarkoittaa suurempia yksiköitä, ja mahdollisesti yksityistämistä tai 
yksityisten yritysten mukaan tuloa. 
 
Toimitilapalvelujen osalta hanke tulee vaikuttamaan ehkä merkittävästikin toimitilojen 
omistuksen ja kiinteistöpalvelujen järjestämiseen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuol-
lon alalla ja jossakin määrin myös ammatillisen koulutuksen osalta. Näiden palvelujen 
käytössä olevan suuren toimitilakannan omistus-, rakennuttamis- ja kunnossapitoteh-
tävien hoidon paras järjestämistapa joudutaan useissa tapauksissa arvioimaan uudel-
leen.  
 
Yhdyskunta- ja ympäristösektorin viranomaistehtävien hoidon järjestämistavat on hyö-
dyllistä myös arvioida kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. 16 
 
Käytännössä kuntien palveluntuotantoa ja myös infrastruktuurin omistusta siirretään 
lähivuosina kasvavassa määrin kilpailun kautta yksityiselle sektorille. 

 

                                                      
16 ”Yhdyskunta- ja  ympäristöpalvelut PARAS-uudistuksessa”, www.kunnat.net 
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Kuva 52. Rakennusalan toimijoiden kansainvälistyminen. 
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Kuva 53. Kansainväliset kiinteistösijoittajat Suomessa. 
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4.1.6 Muutokset säädöksissä ja määräyksissä 

Eurokoodit 
 
Eurokoodit (Eurocode) ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalai-
sia standardeja, joiden soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden laatimista. 
Suomessa liitteiden laatimisesta vastaa ympäristöministeriö lukuun ottamatta muille 
hallinnonaloille kuuluvia osia, kuten siltarakenteita. Eurokoodit korvaavat niihin rinnas-
tettavat rakenteiden kantavuutta koskevat tekniset ohjeet, jotka nyt sisältyvät Suomen 
rakentamismääräyskokoelman B-osaan.  
 
Siirtyminen eurokoodeihin alkoi syksyllä 2007. Tarvittavat kansalliset liitteet annetaan 
ympäristöministeriön asetuksina. Ensimmäinen, lokakuussa 2007 annettu asetus mah-
dollisti talonrakennusta koskevien eurokoodien käytön 1.11.2007 alkaen.17 
 
Aluksi eurokoodit ovat rakentamismääräyskokoelman B-osan ohjeiden kanssa rinnak-
kaiskäytössä. Nykyisen B-osan ohjeiden käytöstä on tarkoitus luopua vuonna 2010, jol-
loin B-osa supistuu merkittävästi. B-osan määräysten osalta tarve ja laajuus arvioidaan 
erikseen. Eurokoodeja ja kansallisia soveltamisasiakirjoja on jo voinut käyttää rinnan 
rakentamismääräyskokoelman kanssa. 
 
Eurokoodi-sarja koostuu 58 osasta. Eurokoodit sisältävät kokonaisvarmuuden määrit-
tämisperiaatteet, erilaiset kuormat (kuten hyöty-, lumi- ja tuulikuormat), lämpö-, on-
nettomuus- ja nosturikuormitukset sekä yksityiskohtaiset ohjeet eri rakennusmateriaa-
leille. 
 
 
Rakentamismääräyskokoelma 
 
Ympäristöministeriö tiukensi v. 2007 energiamääräyksiä ja valmisteilla on niiden tiuken-
taminen edelleen tavoitteena kokonaisenergiakulutuksen vähentäminen ja siirtyminen 
primäärienergiakertoimien käyttöön v. 2012. Ympäristöministeriö aloitti myös vuoden 
2008 alussa hankkeen rakentamismääräyskokoelman osan A2 uudistamisesta. Uudis-
tamisen tarkoitus on yhtenäistää ja ajanmukaistaa määräyksiä suunnittelijoiden päte-
vyyksistä ja selkeyttää käsitteitä. Muun muassa yliopistojen tutkintouudistuksen myötä 
käyttöön otettua tekniikan kandidaatin tutkintoa ei nykyisessä rakentamismääräysko-
koelmassa tunneta. 18 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
Hallituksen esityksessä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi esitetään, että vali-
tuslupajärjestelmä laajennettaisiin koskemaan asemakaavoja, jotka sijaitsevat oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan alueella ja joita koskeva kunnan päätös on säilynyt muuttu-
mattomana hallinto-oikeudessa. 
 

                                                      
17 www.ymparisto.fi  
18 www.ymparisto.fi  
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Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön ja asuntotonttitarjonnan edistämiseksi edelly-
tetään yhteisen yleiskaavan laatimista Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueil-
le. Maaseudun kylien asuinrakentamista helpotettaisiin mahdollistamalla yleiskaavan 
käyttäminen rakentamisen ohjaamiseen.  
 
Kestävien ja energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien käyttöä halutaan edistää siten, 
että asemakaavassa olisi mahdollista määrätä uudisrakennusten liittämisestä kauko-
lämpöverkkoon alueilla, joilla on jo kaukolämpöverkko tai joille sellainen on tarkoitus 
tehdä.19 
 
 
Energiatehokkuuteen liittyvät säädökset ja määräykset  
 
Suomi on kansainvälisten sopimusten pohjalta sitoutunut energiansäästöön ja kasvi-
huonepäästöjen vähentämiseen. Kioton sopimus edellyttää, että vuosien 2008 – 2012 
keskimääräiset kasvihuonekaasupäästöt ovat korkeintaan vuoden 1990 tasolla. Ener-
giapalveludirektiivin säästötavoite on 9 % vuonna 2016 (vuosien 2001 - 2005 tasosta). 
EU:n energiansäästön toimenpideohjelma tarkoittaa 20 %:n säästötavoitetta vuonna 
2020.  Lisäksi uusiutuvien energianlähteiden osuutta on EU-tasolla lisättävä 20 %:iin 
vuonna 2020. 
 
Laki energiatodistuksesta ja laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden 
energiatehokkuuden tarkastamisesta tulivat voimaan vuoden 2008 alussa. Samasta 
päivämäärästä alkaen rakennuslupaa haettaessa lupa-asiakirjoihin on ollut pakollista 
liittää pääsuunnittelijan allekirjoittama rakennuksen energiatodistus. Olemassa oleville 
rakennuksille vaaditaan energiatodistus 1.1.2009 jälkeen tapahtuvan myynnin tai vuok-
rauksen yhteydessä. 20 
 
Laeilla saatettiin voimaan direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta (2002/91/EY). 
Lisäksi vuoden 2008 alussa tulivat voimaan ympäristöministeriön asetukset rakennuk-
sen energiatodistuksesta ja energiatehokkuuden laskentamenetelmästä. 21 
 
Energiatehokkuuden seuraaminen ja parantaminen pakottaa kiinteistö- ja rakenta-
misalan uusiin teknologisiin ratkaisuihin ja uusien toimintamallien kehittämiseen jo lä-
hivuosina. 
 
 
Hankintalainsäädäntö 
 
Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus liittyy hankintadirektiivien kansalliseen voi-
maansaattamisen. Uusi hankintalainsäädäntö tuli voimaan maaliskuussa 2007. Se sisäl-
tää muun muassa uusia hankintamenettelyitä, mahdollisuuksia uusien tekniikoiden 
hyödyntämiseen tarjouskilpailuissa sekä aiempaa täsmällisempiä säännöksiä hankinta-
menettelyn kulusta. 22 

                                                      
19 www.ymparisto.fi  
20 www.fise.fi  
21 www.ymparisto.fi  
22 www.finlex.fi  
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Julkinen sektori on suuri kiinteistö- ja rakentamisalan työllistäjä, ja uudenlaiset tarjous-
kilpailut avaavat mahdollisuuksia kehittää koko toimialaa.  
 
 
Ammattipätevyys 
 
Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamista koskeva lainsäädäntö uudistui vuo-
den 2008 alusta. Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta (1093/2007) säätelee EU:n 
ja ETA:n jäsenvaltion kansalaisen toisessa jäsenvaltiossa hankitun ammattipätevyyden 
tunnustamista. Muut päätökset ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta tehdään ul-
komailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun 
lain (531/1986) perusteella. 
 
Kiinteistö- ja rakentamisalalla uudistus madaltaa osaltaan kansainvälisen liikkuvuuden 
esteitä. 
 
 

4.1.7 Palveluliiketoiminnan kasvu 

Kiinteistöpalveluiden merkitys kiinteistö- ja rakentamissektorilla kasvaa.  Kiinteistö- ja 
liike-elämän palvelut ovat suurin yksittäinen ryhmä koko palvelutoimialojen ryhmästä. 
Innovatiivisilla ratkaisulla palvelujen arvoa voitaisiin kasvattaa, esimerkkinä hajautetun 
energiajärjestelmän hallinta- ja koordinointipalvelujen tarjoaminen. 23 
 
Toimialan palvelusopimukset ovat tyypillisesti pitkäkestoisia, mikä tarjoaa mahdolli-
suuden sitouttaa myös tilaaja tukemaan henkilöstön kehittämistä. 

 
 

4.2 Kansalliset ohjelmat ja strategiat 

Kansallisella tasolla kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaympäristöä koskevia poliittisia 
linjauksia tehdään hallitusohjelmassa sekä sille alisteisissa ohjelmissa ja strategioissa. 
Seuraavassa on listattu keskeisiä hallituksen vahvistamia linjauksia, joissa otetaan kan-
taa myös koulutukseen ja osaamiseen. 
 
 
Rakennuspoliittinen ohjelma 
 
Valtiovallan linjaukset kiinteistö- ja rakennusalan kehittämiseksi on koottu kansalliseen 
rakennuspoliittiseen ohjelmaan, josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 30.1.2003. 
Ohjelman tavoitteena oli parantaa valtion edellytyksiä ottaa huomioon kiinteistö- ja ra-
kennusalan tavoitteita, kun päätetään pitkän aikavälin toimenpiteistä ja kehitetään alan 
toimintaedellytyksiä. Kiinteistö- ja rakennusalan elinkeinoelämän odotettiin vastaavan 
alan haasteisiin myös omilla kehittämistoimillaan. 
 

                                                      
23”Palveluilla lisäarvoa”, Skol Visio, joulukuu 2007. 
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Rakennuspoliittisen ohjelman mukaan kiinteistö- ja rakennusalan kehittämisessä on py-
rittävä parempaan laatuun, elinkaari- ja ympäristöosaamiseen, kilpailuun ja tuottavuu-
teen, asuntojen rakentamiseen asukkaan ehdoin, joustavampaan kaavoitukseen ja toi-
mivaan infrastruktuuriin, sekä tehokkaampaan hallintoon ja kattavampaan yhteistyö-
hön.  
 
Päätavoitteita on ohjelmassa täsmennetty toimenpidelinjauksin, joita ovat koulutuk-
seen ja osaamiseen liittyen seuraavat: 
 
1. Rakennusalan korkeakoulutuksen edellytyksiä parannetaan lisäämällä opetuksen 

toimintamenorahoitusta. Rakennusalan koulutus- ja opetusohjelmat on tarkistetta-
va ja uudistettava vastaamaan tulevaisuuden haasteita rakentamisen ja informaa-
tioteknologian osalta. Syvällisen sektoriosaamisen lisäksi laaja-alaisuus, monitaito-
osaaminen ja tietotekniikan soveltaminen ovat sekä rakentamisen että kiinteistöjen 
ylläpidon kannalta keskeisiä tulevina vuosina. Ammattitutkintojärjestelmästä on 
luotava alalle myös toimiva jatkokoulutusjärjestelmä. Ammatillisten aineiden opet-
tajien koulutukseen on myös panostettava 

 
2. Parannetaan rakennusalalla toimivien yritysten mahdollisuuksia pysyvien työsuhtei-

den ylläpitämiseen pitkäjänteisellä työntekijöiden ammattitaitokoulutuksella. Tämä 
on mahdollista TE-keskusten ja alueen elinkeinoelämän innovatiivisella ja pitkäjän-
teisellä yhteistyöllä. 
 

3. Viranomaisten on tuettava rakennusalan pyrkimyksiä alan ammatillisen peruskoulu-
tuksen ja korkeakoulujen oppilasmäärien mitoittamisessa oikealle tasolle. Raken-
nusalan koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisäämiseen tähtääviä toimin-
tamalleja tulee edelleen lisätä ja kehittää. Rakennusalan koulutuksen ja työelämän 
vuorovaikutusta lisätään aktivoimalla oppilaitosten neuvottelukunnat toimimaan 
alueellisesti yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa. 

 
4. Rakennusalan suunnittelijoita ja työjohtoa koskevien säännöksissä määriteltyjen pä-

tevyyksien vapaaehtoiset toteamisjärjestelmät uudistetaan ja yhdenmukaistetaan. 
Myös muut vapaaehtoiset henkilöiden pätevyyden toteamisjärjestelmät yhtenäiste-
tään ja eriytetään pätevyyskoulutus ja pätevyyksien toteaminen. 
 

 
Ympäristöministeriön korjausrakentamisen strategia 
 
Ympäristöministeriö julkisti korjausrakentamisen strategian 2007-2017:n vuonna 2007 
ja sen toimeenpanosuunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella. Strategian päälin-
jat ovat 
 
1. Rakennusten kunnossapito- ja korjauskulttuurin synnyttäminen ja vakiinnuttaminen 
2. Korjausrakentamisen prosessien ja ohjausvälineiden kehittäminen 
3. Korjausrakentamisen osaamisen lisääminen ja resurssien turvaaminen 
4. Korjausrakentamisen tietotarpeiden tyydyttäminen 

 
Päälinjat jakautuvat edelleen 13 toimenpidesuositukseen. Niistä kohtaan 3 liittyvät suo-
situkset ovat  
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� Lisätään korjausrakentamisen osaamista ja koulutusta rakennus- ja kiinteistö-

alalla sekä ylläpidetään alan houkuttelevuutta  
- kehittämällä nykyistä perus- ja täydennyskoulutusta tulevaisuuden tarpeita 

ennakoiden. 
- edistämällä työelämän ja koulutuksen yhteistyötä 
- edistämällä työssä oppimiseen pohjautuvien koulutusmallien käyttöä. 
- parantamalla tilaajien hankinta- ja viestintäosaamista. 
- tukemalla yrittäjyyttä ja palvelunäkökulmaa alan koulutuksessa. 
- kehittämällä korjausrakentamiseen liittyviä pätevyydentoteamismenettelyjä 

ja edistämällä niiden käyttöä 
 

� Edistetään korjausrakentamisen menetelmien ja osaamisen kehittymistä 
tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa 
- käynnistämällä monitieteinen korjausrakentamisen strategisia linjauksia tu-

keva tutkimus- ja kehitysohjelma 
- kytkemällä kehittämisnäkökulma tiiviisti korjausrakentamisen tuotteisiin, 

palveluihin ja prosesseihin 
 
Valtioneuvosto antoi syyskuussa 2008 korjausrakentamisesta periaatepäätöksen, joka 
käytännössä noudattelee YM:n strategiaa. 
 
 
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 24 
 
Vuonna 1998 annetulla arkkitehtuuripoliittisella ohjelmalla valtioneuvosto asetti tavoit-
teet arkkitehtuuria edistäville julkisen vallan toimenpiteille. Arkkitehtuuripolitiikka lin-
jaa rakennusperintömme vaalimista, rakennusvarantomme arvon ylläpitämistä ja li-
säämistä, edellytyksiä vahvistaa arkkitehtonisesti korkeatasoista uudisrakentamista se-
kä rakennusalamme kansainvälisen kilpailukyvyn parantamista. 
 
Koulutukseen ja osaamiseen liittyen ohjelmassa on kaksi toimenpidesuositusta: 
 
1.   Rakennusalan koulutusta kehitetään siten, että rakentamisessa toimivat ammattilai-

set ymmärtävät suunnittelun ja toteuttamisen korkean laadun merkityksen. Raken-
nusalan ammattikoulutukseen sen kaikilla tasoilla sisällytetään myös rakentamisen 
historian ja arkkitehtuurin perusteiden opetusta. 
 

2.   Arkkitehtikoulutuksessa annetaan mahdollisuus opetusta havainnollistavien ja tut-
kimustyötä täydentävien koerakentamiskohteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman uudistamistyö on parhaillaan käynnistymässä ja se 
valmistunee 2010. 
 
 

 

                                                      
24 www.apoli.fi  
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4.3 Innovaatiojärjestelmä 

Kiinteistö- ja rakentamisalaan liittyviä kehitysohjelmia on parhaillaan käynnissä ennä-
tysmäisen paljon. Käynnissä olevien ohjelmien rahoittaman tutkimus- ja kehitystoimin-
nan osuus on todennäköisesti vähintään yli 80-90 % koko sektorin kehityspanoksesta 
Suomessa. Ohjelmat suuntaavat voimakkaasti oppilaitosten tutkimusta ja vaikuttavat 
siten jatkotutkintojen määrään ja sisältöihin samoin kuin viiveellä muutenkin opetussi-
sältöihin. 
 
Samaan aikaan alalle valmistellaan omaa kehitystoiminnan sateenvarjo-organisaatiota 
lyhenteellä ”SHOK”. Sen täsmällinen muoto on vasta syntymässä, mutta syntyessään se 
tulee vastaisuudessa olemaan käytännössä lähes kaiken julkisrahoitteisen tutkimustoi-
minnan tiedonhallintakeskus. 
 
Tekesin ohjelmat 25 
 
Kestävä yhdyskunta 2007-2012 

90 Meur, valtion osuus 50 % 
Ohjelman tavoitteena on synnyttää merkittävästi uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa 
kestävien ja energiatehokkaiden alueiden ja rakennusta suunnittelussa, rakentami-
sessa ja ylläpidossa sekä niiden korjauksessa. 

 
Tila 2008-2012 

90 Meur, valtion osuus 50 % 
Ohjelman tavoitteena on kasvattaa tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä 
kilpailukykyä. Tavoitteena on myös lisätä tilojen elämyksellisyyttä ja kokemukselli-
suutta.  
 

Vesi 2008-2012  

91 Meur, valtion osuus 50 % 
Ohjelman tavoitteena on vahvistaa soveltavaa, teknologian siirtoa tukeavaa tutki-
musta ja tuotekehitystä, sekä edistää vesialan liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpai-
lukykyä. 
 

Rakennettu ympäristö 2008-2013  

n.50  Meur, valtion osuus 50 % 
Barometrin julkaisuajankohtana valmisteilla on myös rakennetun ympäristön oh-
jelma, joka etsii vastatusta siihen, miten rakennettu ympäristö vastaa käyttäjien 
vaatimuksiin. Yhdyskunta- ja elinkeinorakenteen muutokset asettavat uusia haastei-
ta rakennetun ympäristön toimivuudelle. Ohjelmasta päätetään syys-lokakuussa 
2008. 

 

Sitran energiaohjelma 2008-2012 
 
Viisivuotinen Energiaohjelma keskittyy rakennetun ympäristön energiankäytön tehos-
tamiseen. Ohjelma tarkastelee alkuvaiheessa laajasti koko energiaketjua ja tutkii mah-
dollisuuksia kasvattaa energiatehokkuutta nopeasti korjaus- ja uudisrakentamisessa se-

                                                      
25 www.tekes.fi  
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kä kansalaisten käyttötottumuksissa. Ohjelma etsii myös tehostamismahdollisuuksia 
yhdyskuntarakenteessa, maankäytössä ja liikennejärjestelmissä. Edessä oleva muutos 
on merkittävä mahdollisuus innovaatioille, liiketoiminnalle ja yhteiskunnan uudistumi-
selle.26 
 

 
Osaamiskeskusohjelma OSKE 
 
Osaamiskeskusohjelma (OSKE) on valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, jonka 
avulla suunnataan toimenpiteitä kansallisesti tärkeille painopistealoille. Ohjelma perus-
tuu alueiden kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen hyödyntämiseen.  
 
Ohjelman toimintamalli uudistettiin klusteriperusteiseksi kaudelle 2007–2013 ja sen yh-
tenä tavoitteena on terävöittää alueiden välistä erikoistumista ja vahvistaa osaamiskes-
kusten välistä yhteistyötä. Kansallista ohjelmaa toteuttaa 13 osaamisklusteria ja 21 
osaamiskeskusta eri alueilta. 
 
Yksi osaamisklustereista on Asuminen. Kehittämisohjelma keskittyy kolmen toisiaan 
täydentävän alan, asumisen, rakentamisen ja kalustamisen yhteisiin innovatiivisiin ku-
luttajalähtöisiin avauksiin. Klusterin tavoitteena on kehittää kuluttaja- ja käyttäjälähtöi-
siä palvelujen, tuotteiden ja ympäristöjen konsepteja asumisratkaisujen toteuttamis-
vaihtoehdoiksi. Kokonaisuudessaan asumisen klusteritoiminta pyrkii luomaan tilaisuuk-
sia innovaatioprosesseille, joissa asiakas on keskiössä, asukkaan rooli osallistuva ja liike-
toiminnan kehittäminen lopullinen tavoite.27 
 

 
SHOK- strategisen huippuosaamisen keskittymä 
 
Kiinteistö- ja rakentamisala on saamassa myös oman strategisen huippuosaamisen kes-
kittymän eli SHOKin. Sen tehtävänä olisi kiinteistö- ja rakentamisalan osalta koordinoida 
t&k-toimintaa ja tuoda ohjaukseen entistä voimakkaammin elinkeinoelämän näkökul-
man.  
 
Tutkimusteemoja SHOKiin on tarkoitus ottaa mukaan viisi. Näitä ovat energiatehok-
kuus, innovatiiviset prosessit ja uudet toimintamallit, kilpailukykyinen yhdyskuntainfra, 
käyttäjälähtöiset tilat sekä ihminen rakennetun ympäristön elinkaarella. 
 
Yleinen perustelu RYM-SHOKille on kiinteistö- ja rakentamisalan kansantaloudellinen 
merkittävyys, mihin nähden alan tutkimus ja osaamisen kehittäminen on kuitenkin ollut 
vaatimatonta. Julkinen rahoitus ohjautuu jatkossa yhä enemmän SHOK-aloille, mistä 
käytännön esimerkkinä uuden Aalto-yliopiston toiminta tulee muodostumaan pitkälti 
SHOKien ympärille.  
 
SHOKin aiesopimus solmittaneen tämän barometrin julkaisuajankohtana lokakuussa 
2008.  
 
 
                                                      
26 www.sitra.fi  
27 www.oske.net  
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5 KOULUTUS-, OSAAMIS- JA REKRYTOINTITARPEET 

5.1 Internetkysely työnantajille 

Barometrihankkeen osana tehtiin kesäkuussa 2008 toimialan työantajille internet-
pohjainen kysely, joka jaeltiin osallistuvien järjestöjen kautta käytännössä erittäin laa-
jasti koko kenttään. Vastausten kokonaismäärä jäi kuitenkin lukuun 148 kpl.  
 
Osallistuneiden organisaatioiden koko oli välillä 1- 708 henkilöä, keskiarvona 51 henki-
löä. Organisaatioiden henkilöstömäärä yhteensä oli 7 401 henkilöä, joista teknisen kou-
lutuksen saaneita oli 3 131. Osallistujien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli yh-
teensä 1,6 miljardia euroa, mistä panostus varsinaiseen tutkimukseen ja tuotekehityk-
seen oli 15,7 milj. euroa sekä tuotannossa tai hankkeilla toteutettuun T&K-toimintaan 
32,3 milj. euroa. 
 
Koska osallistujamäärä jäi toimialan kokoon nähden pieneksi, ei vastausten absoluutti-
sia lukuja voi pitää riittävän edustavina johtopäätösten vetämiseksi koko alan tilasta. 
Kolmea laadullista näkökulmaa voinee kuitenkin yleistää. Kysyttäessä arviota osaamis-
alueesta, johon työnantaja arvioi tulevien rekrytointiensa painottuvan, tärkeimmäksi 
alueeksi nousi korjausrakentaminen. 
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Kuva 54. Työnantajakysely: Rekrytointitarpeet osaamisalueittain.  
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Kuva 55. Työnantajakysely: Rekrytointitarpeeseen vaikuttavat muuttujat. 
 
Kysyttäessä eniten rekrytointitarpeisiin vaikuttavia muuttujia selvästi suurimmaksi tun-
nistettiin suhdanteet ja seuraaviksi eläköityminen ja alihankinnan osuus. Viimeksi mai-
nittu ei ole esitetty tässä raportissa erikseen trendinä, mutta se nousi useammassa 
haastattelussa (kts. seuraava kohta) esiin osana normaalia resurssipalettia oman, vuok-
ratyövoiman ja alihankinnan kesken. 
 
Nuorten työntekijöidensä osalta, työkokemuksena 1-5 vuotta, työnantajia pyydettiin 
arvioimaan havaittua osaamisen tasoa asteikolla yhdestä viiteen. Keskiarvoksi tuli noin 
3,7 eli hyvä, lähes kiitettävä. Vaikka yksittäisiä koulutustaustoja ei ole mielekästä ver-
tailla toisiinsa koska myös vaatimukset ja odotukset eroavat huomattavasti toisistaan, 
huomattavaa on että korkeakoulutettujen nuorten työntekijöiden osaaminen on arvioi-
tu kiitettäväksi. 
 
Kyselyssä oli mahdollista ottaa myös vapaasti kantaa yrityksen omiin tarpeisiin tai uusi-
en nuorten työntekijöiden osaamisiin liittyen. Pieni ja anonyymi vastaajamäärä ei taas-
kaan luo tilastollista kattavuutta, mutta seuraavassa on joitakin poimintoja: 
 
Opintojen rakenne 
� Opiskelun pitäisi valmentaa tiukkoihin aikatauluihin ja kovaan suoritukseen (vrt. 

korkeakoulut Amerikassa). Korkeakoulut tähtäävät liiaksi tutkimustyöhön.  
� Koulutuksessa on jotenkin unohtunut lähiopetus: oppilaita otetaan paljon, kaikki ei-

vät edes ole oikealla alalla.  
� Teknikkokoulutus takaisin pikaisesti,  AMK-insinöörit eivät ole kiinnostuneita työn-

johtotöistä vaan ainoastaan insinööritöistä. 
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Opintojen sisältö 
� Erityisesti kansainvälisten kiinteistösijoittajien myötä talous- ja sijoitusosaamisen 

tarve lisääntyy. 
� 3D-ohjelmistojen käyttö yleistyy. Entä koulutus? 
� Sähköalalla koulutuksen pitäisi entistä enemmän painottua sähkövoimatekniikkaan.  

Sähköteknikkojen koulutus pitäisi saada nopeasti palautettua. 
� Pitäisi panostaa sähköiseen talotekniikkaan ja erityisesti kiinteistöautomaatioon ja 

energianhallintaan. 
 
Osaaminen yleisesti 
� Jatkuvan kehittymisen ja kouluttautumisen merkitys lisääntyy, tiedot vanhenevat 

nopeasti. 
� Nykyisiltä rakennusinsinööreiltä (ei mestareilta) vaaditaan koulutuksen jälkeen erit-

täin pitkä työkokemus, jotta he pystyvät hoitamaan projekteja itsenäisesti. 
 
 

5.2 Henkilöstöjohdon haastattelut 

Internet-kyselyn tuottamia tietoja täydennettiin haastattelemalla yhtätoista kiinteistö- 
ja rakentamisalalla toimivan yrityksen henkilöstöstä ja kehityksestä vastaavaa johtajaa. 
Seuraavassa on listattu haastatteluissa esille nousseita seikkoja. Lista haastatelluista 
henkilöistä on esitetty raportin lopussa. 
 
Trendejä 
 
Yritysten oma liiketoiminta 
� Asiakkaiden tilaajaosaamisen oheneminen, tuotannon/ylläpidon ulkoistus  
� Markkinoiden kansainvälistyminen, sekä oma että kilpailun 
� Julkishallinnon rakennemuutos, ulkoistamiset 
� Suunnittelussa projektien monialaistuminen ja monimutkaistuminen  
� Työtehtävät yhä useammin englanniksi tai venäjäksi  
� Asiantuntijoiden työnkuva muuttumassa osin täysin liikkuvaksi, ICT välineenä 
 
Oppilaitosten tarjoaman koulutuksen rakenne ja sisällöt 
� Oppisopimus on erinomainen kanava ammattityöntekijöille, myös alanvaihtajille 
� Rakennusmestareita (AMK) odotetaan töihin, työnjohdossa on tarpeita 
� AMK-opetusta vaivaa osin valmentaminen siltä varalta että hakisivat yliopistoon; 

vain muutama prosentti lopulta hakee 
� AMK:t tekevät keskenään samoja asioita, ei erikoistumista 
� Korkeakoulutuksessa kanditason opiskelijan osaamisen riittävyys työelämään? 
� Kaikki oppilaitokset kärsineet lyhyen aikajänteen koulutuspolitiikasta taloudellisesti 
� Oppilaitosten ja opetuksen statusta nostettava, jotta saataisiin hyvää henkilökuntaa 
 
Henkilöstön rakenne 
� Johtaviin asiantuntijatehtäviin headhunter ei riitä, vaan tarvitaan ’kaverihakua’ 
� Eläköityvät asiantuntijat jatkavat freelancereina 
� Naisten osuuden havaittava kasvu myös ammattityöntekijöissä 
� Valikkoa oma/vuokra/aliurakoitsija käytetään tarpeiden mukaan joustavasti 
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� Ulkomainen vuokrahenkilöstö/aliurakoitsija asettavat omanlaisensa haasteet 
 
Henkilöstön kehittäminen 
� Isot yritykset pyrkivät sitouttamiseen jo 1. kesätyöstä 2./3. opiskeluvuotena 
� Yksilön kehittämisessä ’siksak-malli’, osaamisen tietoinen leventäminen 
� Yleisesti koulutuksissa lähipäivien määrä vähenee koko ajan 
� Aika pois laskutettavasta työstä lasketaan edelleen tarkkaan 
� Yli 60-vuotiaillekin on tarjottava haasteita 
� Yritysjärjestelyt mahdollistavat joskus nopean siirtymisen uuteen kehityskulttuuriin 
 
 
Mainittuja osaamistarpeita 

 
Substanssialueita, rekrytoitaville 
� Energia- ja kosteusasiat 
� Eurokoodit 
� Laitosautomaatio 
� Tietomallinnus 
� Korkeakoulutasolla siltasuunnittelijat (erityisesti korjaus-)  
� Geotekniikka 
� Kalliorakentaminen 
� Tietekniikka (myös AMK) 
� Ratatekniikkaa ei kouluteta missään 
� Rakennesuunnittelu yleisesti 
� Avustavat suunnittelijat, jotka pysyisivät lestissään 
� Puusepät, raudoittajat (kouluja on, ei hakijoita), nosturikuskit 
 
Yleisosaaminen, nykyiselle henkilöstölle ja rekrytoitaville 
� Projektinhallinta/-johto 
� Sopimus- ja lainsäädäntöosaaminen 
� Esimiesvalmiudet, ihmisten johtaminen 
� Kehitysosaaminen: ongelman määrittely ja ratkaiseminen 
� Esiintymistaidot 
� Talous, taloudellisuus 
� Asiakasnäkökulma 
 
 
Havaittuja haasteita ja ongelmia 

 
� Oppilaitokset ovat resurssipulassa ryhtyneet antamaan etäopetusta, joka selvästi 

heikentää oppimista. 
� AMK-rahoitus määräytyy aloituspaikkojen mukaan, mikä laskee tasoa ja nostaa kes-

keyttämisprosentteja. 
� Sama AMK voi tuottaa saman AMK- insinöörin neljällä eri tavalla: ”tavallinen”, täy-

dennys-, muunto- tai aikuiskoulutettu. Näiden harjoitteluajat, työssä oppimisen 
käytännöt ym. eroavat toisistaan niin paljon, että se on yritykselle hankalaa ja sa-
tunnaisesti ympäri vuoden kuormittavaa. Näitä pitäisi tuotteistaa yritysten suun-
taan vakioimalla harjoitteluajat, tarvittavat kaavakkeet ym. 
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� AMK- koulutettuja pehmeitä ympäristöosaajia valmistuu selvästi liikaa, työnantaja 
kokee näiden uudelleenkoulutuksen tuottavaan työhön helposti liian kalliiksi. 

� Mikä on lopulta insinöörin (AMK) ja rakennusmestarin (AMK) ero? Voisiko koulu-
tusputkia järkeistää? 

� AMK- ja korkeakoulutasoilta päästään hyvin nopeasti työnjohtoon, mikä on haasta-
vaa koska koulutus sinällään ei välttämättä siihen juuri valmiuksia anna. Sosiaalinen 
verkko on työmaalla erityisen laaja ja valtaosa johdettavista on hyvin kokeneita 
ammattilaisia. 

� Korkeakoulutasolla kandi/BSc-mahdollisuudesta voi seurata, että koulutusinvestoin-
ti siirtyy entistä enemmän työnantajien kannettavaksi; nuoresta työntekijästä tuot-
tava vasta useiden vuosien jälkeen. 

� Yrityksen henkilöstön kehittämisessä johto ei aina näe koulutuksen arvoa myös mo-
tivoida ja sitouttaa henkilöstöä. 

 
 
Kehitysajatuksia 

 
� Työelämän projektiluonteisuus, tiimityöskentely ym. pitäisi automaattisesti sisällyt-

tää oppilaitosten opetusmenetelmiin. 
� Yritysten asiantuntijoiden käyttäminen oppilaitosten opetuksessa, erityisesti sovel-

tavissa aineissa; tuore tieto oppilaitoksiin ja opiskelijoille, rekrytointikanava yrityk-
sille. 

� Jos työharjoittelu nähdään yrityksessä tärkeänä, pitää myös harjoittelun ohjaajien 
koulutukseen ja resursointiin panostaa. 

� Julkisten tilaajien tulisi kantaa vastuunsa sisällyttämällä tarjouspyyntöihinsä juniori-
kiintiö samaan tapaan kuin esim. kansainväliset kehityspankit tekevät. 

� Yritysten on kyettävä tarjoamaan työntekijöilleen looginen, tuotteistettu urapolku 
kiinnostuksen ylläpitämiseksi ja kehityshalun tukemiseksi; lähtökohtana henkilöstö-
strategia. 

� Suurten tilaajien, yritysten ja oppilaitosten nopea yhteistyö täydennyskoulutusten 
järjestämisessä nopealla aikataululla. 

� Kansainvälisen työvoiman osalta olisi luotava yhtenäinen ja selkeä toimintatapa 
mm. maahantulo-, kotouttamis- ja terveydenhuoltokäytäntöihin, työlupiin, verotuk-
seen, asuntojärjestelyihin jne. 

� Kun vaatimukset uudelle osaamiselle tulevat usein keskitetysti ulkoa, esim. EU:sta, 
myös kansallisessa soveltamisessa tulisi tehdä enemmän kansainvälistä yhteistyötä; 
nyt esim. eurokoodeissa joka maassa pitää keksiä sama pyörä erikseen. 

 
Kokonaisuutena haastatellut yritykset näkivät henkilöstön osaamisen ja sen kehittämi-
sen tärkeänä, vaikka mitään ohjelmallista ei asiasta olisikaan laadittu. Toisessa – vielä 
positiivisemmassa – ääripäässä oma henkilöstö nähtiin strategisena painopistealueena, 
ja yksilön kehittymisen vaiheet ja välineet oli mietitty hyvin yksityiskohtaisesti kaikille 
koulutustasoille ja tehtäviin. Käytännössä tämä näkyi mm. työtehtävien kuvausten laa-
timisena, työntekijän kompetenssiprofiilin määrittämisenä sekä lisäkoulutusten sään-
nönmukaisena ja myös työntekijän suuntaan huolella markkinoituna järjestämisenä. 
Oma näkökulmansa oli nykyisen osaamisen levittäminen esimerkiksi sopivilla työpareil-
la, viikkotapaamisissa tai mentoroinnilla. 
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Kuva 56. Oppijan elinkaari työelämässä. 
 
 
 
 
Kehitystyötä häiritsevinä tekijöinä mainittiin projektityön ainainen kiire sekä organisaa-
tiomuutosten aiheuttamat häiriöt. Jälkimmäinen koski sekä julkisen puolen rakenne-
muutoksen läpikäyviä että yksityisellä puolella niin ostavia kuin myytyjä yrityksiä ja toi-
saalta voimakasta kasvua tai supistuksia läpikäyviä yrityksiä. 
 
Haastatteluiden pohjalta voidaan piirtää yleinen kuva työntekijän osaamisen kehittämi-
sen vaiheista. Osalla yrityksistä oli käytössään vastaavia tiekarttoja, joilla työntekijälle 
kuvattiin mahdollisia kehityssuuntia lyhyellä (yksi vuosi) ja pitemmällä (noin viisi vuotta) 
aikavälillä. 
 
Lähes kaikissa yrityksissä henkilöstön koulutus ja kehittäminen oli tuotteistettu brandin 
”Yritys Akatemia” alle, missä Yritys viittaa kulloisenkin yrityksen nimeen. Akatemian 
kautta tarjotaan sekä itse tuotettua että ulkopuolelta ostettua koulutusta, ja koulutus-
ten laajuudet vaihtelivat päivästä vuoteen. Asiasisällöissä suuri yhteinen nimittäjä oli 
projektinjohtokoulutus, mutta muuten aiheina oli lähes mitä tahansa yleistaidoista spe-
sifiin osaamiseen. Akatemiamalli oli kuitenkin lähes kaikissa yrityksissä alle viisi vuotta 
vanha. Brandilla koulutustoiminta oli tuotteistettu henkilöstön suuntaan houkuttele-
vuuden lisäämiseksi ja yritysjohdon suuntaan tuen varmistamiseksi. 
 
Akatemiamallin yleisyydestä ja kohtuullisesta omaehtoisuudesta huolimatta valtaosa 
yrityksistä toivoi koulutuspalveluita tarjoavilta yrityksiltä laajempaa ja heidän tarpeisiin-
sa muokattua ja tuotteistettua tarjontaa. Halu ostaa koulutuspalveluita tunnistettiin 
suuremmaksi kuin mitä tällä hetkellä ostetaan. 
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5.3 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n selvitykset 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on vastikään laatinut useita selvityksiä, jotka sivuavat 
koulutus- ja osaamisnäkökulmaa sekä myös kiinteistö- ja rakentamisalaa: 
 

Palvelut 2020 

Palvelut 2020-raportissa arvioitiin kiinteistöalan haasteita ja tulevaisuuden näky-
miä. Tulevaisuudessa pitää ottaa huomioon mm. väestön ja rakennusten ikäänty-
minen, globalisaatio, teknologian kehitys ja verkostoituminen. 
 
Tulevaisuusluotain 

Tulevaisuusluotain on ennakointihanke, jossa luodataan elinkeinoelämän osaamis- 
ja koulutustarpeita vuoteen 2015. Yksi ennakoitavista klustereista oli rakennus-, 
kiinteistö-, ja infraklusteri. Loppuraportin mukaan alan kehityssuunnista tärkeim-
piä ovat mm. palvelukulttuurin ja asiakkuusajattelun merkityksen kasvaminen sekä 
elinkaaripalvelumallien yleistyminen.   
 
EK:n henkilöstö-ja koulutustiedustelu 2007 

Vuonna 2007 tehty tiedustelu kartoitti myös rakennusalan tilannetta. Kiinteistö-
palvelut oli sisällytetty palveluihin, joten kiinteistö- ja rakentamisalan lukuja ei 
muutamaa tapausta lukuun ottamatta pysty tarkastelemaan erikseen. 

 
Viimeksi mainitussa raportissa esitettiin muutamia rakennusalaa koskevia lukuja vuo-
delta 2007: alan rekrytointitarve oli 5 000 henkilöä, missä toivotut tutkinnot jakaantui-
vat seuraavasti. Koulutustasoittain tarkasteltaessa ammattitutkinnoista 93 % oli teknii-
kan ja liikenteen alalta; ammattikorkeakoulututkinnoista 85 % amk-insinöörien tutkin-
toja; ja yliopistotutkinnoista 75 % oli diplomi-insinöörin tutkintoja. 
 
EK:n rakennusalan jäsenyritykset arvioivat rekrytointitarpeikseen vuonna 2007: 
 

- Ammatillinen koulutus yht. 3100 tekniikan tai liikenteen alalta/v 
- Ammattikorkeakoulu yht. 850 AMK-insinööriä vuodessa 
- Yliopisto yht. 300 diplomi-insinööriä vuodessa 
- Ei tutkintoa, yht. 300 vuodessa  
- Yhteensä 4550 työntekijää 

 
Mainittuun selvitykseen osallistuneista jäsenyrityksistä 58 % oli kokenut rekrytointivai-
keuksia kaikkiaan noin 2 400 paikan täyttämisessä. Arvio vaikeuksien syistä ja niiden ja-
kautumisesta löytyy kuvasta 58. Vuonna 2006 vastaava luku oli 70 %, eli sinällään tilan-
ne näyttäisi mainitulla jaksolla parantuneen hieman. 
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Kuva 57. Rekrytoinnin koulutusrakenne EK:n jäsenyrityksissä rakentamissektorilla 2007. 
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Kuva 58. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä toimialoittain 
2007.  
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Kuva 59. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n rakennusalan jäsenyrityksissä 2007. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

6.1 Toimintaympäristö 

 
� Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen varautuminen vaikuttavat kiinteistö- ja 

rakentamisalaan erityisesti kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten kautta. Yhdes-
sä muiden, osin vaikeastikin ennustettavien megatrendien kanssa ilmastonmuutos 
pakottaa toimialan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja hallinnolliseen muutok-
seen. Nopeus ja sopeutumiskyky voivat nostaa suomalaisen toimialan osaamisen 
uudelle tasolle, parantaa kansallista kilpailukykyä, luoda alan ammattilaisille erin-
omaiset valmiudet työllistyä osaamisellaan myös kansainvälisesti ja hyödyttää sa-
malla joustavilla ratkaisuillaan loppukäyttäjiä ja heidän kauttaan koko yhteiskuntaa. 
 

� Korjausrakentamisen osuus kasvaa pian ohi uudisrakentamisen. Korjausrakentami-
sen potentiaalin toteuttaminen edellyttää uusien toimintamallien konseptointia ja 
standardisointia, vastaavaa henkilöstön koulutusta sekä poliittiselta päätöksenteol-
ta taloudellisten houkuttimien luomista niin yksittäiselle kotitaloudelle kuin asunto-
osakeyhtiöille. Avainasemassa on usein myös aktiivinen ja asiantunteva isännöinti, 
jolle tulee kehittää yhteismitallisia työkaluja korjausrakentamisen ja rakennuksen 
elinkaaren arviointiin. Myös kiinteistöliiketoiminnan uudet muodot voivat tarjota 
kustannustehokkaita välineitä jopa asunto-osakeyhtiömuotoiseen remontointiin. 
 

� Henkilöstön laajamittainen eläköityminen edellyttää yleisesti ottaen terveelle ta-
solle nostettujen kiinteistö- ja rakentamisalan koulutusmäärien pitämistä vähintään 
ennallaan osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Työnantajien tulee 
tunnistaa osaamisen kehittäminen kilpailuvaltiksi ja sitouttamiskeinoksi muita yri-
tyksiä ja toimialoja vastaan, sillä koveneva kilpailu osaavasta työvoimasta tulee li-
säämään alan koulutuksen saaneiden siirtymistä muille toimialoille myös myöhem-
missä uran vaiheissa. Oikeanlainen täydennys- ja muuntokoulutus mahdollistaa 
alanvaihdon myös toiseen suuntaan.  

 
Työntekijöiden laaja ikähaitari tulee joka tapauksessa huomioida varsinkin työnjoh-
don ja akateemisen puolen peruskoulutuksessa, koska näiltä linjoilta valmistuvat 
aloittavat tyypillisesti uransa työmaiden työnjohtotehtävissä. Samalla lähellä eläke-
ikää olevat työntekijät tarvitsevat edelleen vastuuta ja kehittyviä haasteita työuran-
sa loppuun asti. Työnantajan tulee huolehtia osaamisen siirtämisestä seuraaville 
sukupolville esim. työparijärjestelyillä, mestari-kisälli -mallilla tai yrityksen sisäisellä 
mentoroinnilla. 
 

� Kansainvälistyminen on Suomelle elinehto ja sen tarjoamat mahdollisuudet kiin-
teistö- ja rakentamisalalle merkittävät. Sektorin yritysten ja kiinteistöjen omistajuus 
sekä koko toimintakulttuuri tulevat edelleen muuttumaan yhä globaalimmiksi. Hen-
kilöstön näkökulmasta kansainvälistymisestä seuraa ammattityöntekijöiden osalta 
tuontia ja asiantuntija- ja johtohenkilöstön osalta pienimuotoisempaa vientiä. Kaik-
kien tasojen oppilaitosten kansainvälistä yhteistyötä on siksi kehitettävä, ja osana 
sitä opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistä vaihtoa molempiin suuntiin tuettava.  
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Vierasperäiset työntekijät lisäävät tarvetta standardit, määräykset ja lait tuntevalle 
työnjohdolle. Työnjohdon koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota kielitaidon edis-
tämiseen, vieraina kielinä englanti ja venäjä, sekä perustason kulttuuri- ja henkilös-
töhallintoasioiden läpikäyntiin. Vierasperäisten työntekijöiden maahantulokäytän-
töjä on selkeytettävä, edullisten lyhytaikaisten asumismuotojen tarjontaa parannet-
tava ja uudet työntekijät tulee integroida yritysten henkilöstön kehittämisohjelmiin. 
Vierasperäisten työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osallistumista kiinteistö- ja ra-
kentamistoimialalle ja sen vaikutuksia alan koulutustarpeisiin tulee selvittää tar-
kemmin. 

 
� Kansalliset ohjelmat ja strategiat linjaavat merkittävässä määrin kiinteistö- ja ra-

kentamisalan markkinoiden kehitystä. Sektorin toimijoiden on kyettävä kehittä-
mään ohjelmien tavoitteista konkreettisia projekteja ja mitattavia tavoitteita, joihin 
myös omaehtoisesti ryhdytään. RYM-SHOK-valmistelu on tästä hyvä esimerkki. Kan-
sallinen innovaatiojärjestelmä tulee joka tapauksessa kytkeä oppilaitosten tarjoa-
maan perus- ja jatkokoulutukseen sekä tutkimukseen. Tutkimusohjelmien rahoitus-
päätökset tulee perustaa jo hankeryhmien käytännön tason kansainvälisyyteen, ei 
vain arvioituun vientipotentiaaliin. 

 
 

6.2 Koulutusjärjestelmä 

 
� Koulutuksen kaikilla tasoilla on kiinnitettävä huomiota ajantasaisiin opintosisältöi-

hin ja -metodeihin, lähiopetukseen, opintojen ohjaukseen, uusien tutkintorakentei-
den käytännön tulosten mittaamiseen, opiskeluaikojen ja työllistymisen pitemmän 
aikavälin seuraamiseen sekä kansainvälistymisen edistämiseen. 
 

� Yliopistotason kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksen resurssien turvaaminen on 
ehdoton edellytys sektorin menestykselle. Yliopistotason opetustoimintaa tulee 
suunnata alueen elinkeinoelämän osaamisalueiden ja tutkimuksen erikoistumisen 
mukaan. Koulutus tarvitsee nykyisen suunnittelu- ja rakentamisorientoitumisen rin-
nalle asiakastarpeita ja palveluliiketoimintaa korostavan vaihtoehdon. Opiskelijoita 
tulee tukea valitsemaan poikkitieteellisiä sivuaineyhdistelmiä, myös siten että muil-
ta aloilta tulisi sivuaineopiskelijoita kiinteistö- ja rakentamisalan oppituoleihin. 
 

� Tutkimustoiminnan rahoituksen tulee perustua kansainvälisesti korkeatasoisiin si-
sältöihin. Samalla kun tutkimussisältöjen määrittely kytketään kotimaisiin T&K-
ohjelmiin ja mahdolliseen RYM-SHOKiin, tulee mainittujen ohjelmien mahdollistaa 
ja tukea yliopistotason tutkimuskumppaneiden hakua maailmalta. 

 
� Ammattikorkeakoulutasoista kiinteistö- ja rakentamisalan koulutusta tarjotaan lii-

an monessa oppilaitoksessa. Alan AMK-tasoista koulutusta tulee keskittää harvem-
piin oppilaitoksiin, resursoida niiden perustoiminta nykyistä paremmin ja edellyttää 
erikoistumista jollekin sektorin osa-alueelle perustuen lähialueen yritys- ja T&K-
toimintaan. Opintosisältöjä ja keskinäistä erikoistumista tulee koordinoida valta-
kunnallisella tasolla. Lisäksi ammattikorkeakoulujen rahoitusrakennetta tulee kehit-
tää tukemaan läpäisyastetta ja opiskelijoiden todennettua työllistymistä. Nykyinen 
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aloituspaikkoihin perustuva malli ohjaa oppilasaineksessa ja opetuksessa määrään 
laadun kustannuksella. 
 

� Ammattioppilaitoksia tulee pitää ammattityöntekijöiden kouluttamisen pääasialli-
sena kanavana. Niille usein vaihtoehtona pidettävät lyhytkoulutukset eivät tarjoa 
työntekijälle kestävää pohjaa muuttuviin osaamistarpeisiin. Lyhytkoulutettu vuokra-
työntekijä on uhka rakentamisen laadulle ja koko toimialan maineelle. 
 

� Oppisopimuskoulutus on kuitenkin edelleen varteenotettava vaihtoehto ammatti-
työntekijöiden kouluttamiseksi. Sen tarjoama väylä tulee tuotteistaa yritykselle sel-
keäksi ja käyttöönottoa tulee helpottaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, 
jotka eivät voi panostaa aiheeseen liittyvään hallinnointiin. Hallintoon liittyvän 
osaamisen keskittämiseksi ja mm. markkinointiresurssien kasvattamiseksi tehok-
kaasti oppisopimuskoulutus tulee kanavoida entistä tiiviimmin ammattioppilaitos-
ten kautta. Lisäksi ainakin metropolialueella tulee kiinnittää huomiota maahan-
muuttajille suunnattuun tarjontaan. 

 
� Laadukkaan jatko-, täydennys- ja muuntokoulutuksen merkitys kasvaa nopeasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä. On sekä työnantajan että työntekijän itsensä 
etu huolehtia osaamisen järjestelmällisestä kehittämisestä päivittäisessä työssä, 
täydennys- ja jatkokoulutuksen sekä pätevyyksien, näyttötutkintojen sekä sertifi-
kaattien kautta. Työntekijä osaakin useimmiten jo edellyttää työnantajalta henkilös-
tön koulutusstrategiaa, joka on edelleen tuotteistettu ja vaiheistettu eri työntekijä-
ryhmille. Tilaajat ja tuottajat voivat laajoissa hankkeissa myös yhdistää voimiaan 
molempien osapuolten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Yritysten välisessä 
toiminnassa pääurakoitsijan tulee kohtuullisessa määrin edellyttää aliurakoitsijan 
työntekijöiltä todennettua ammattitaitoa. 

 

6.3 Ammattiryhmät 

 
� Ammattityöntekijöissä on tunnistettu osaajakapeikkoja mm. puusepissä, raudoitta-

jissa ja nosturikuskeissa. Merkittävimmin koko ammattityöntekijöiden ryhmää kui-
tenkin leimaa täystyöllisten eli yli 10 kuukautta vuodesta töissä olevien pieni osuus, 
alle 60 %. Vain osan vuodesta työllistetyn henkilöstön täydennyskoulutus ja täys-
työllisyys estäisivät työvoimakapeikkojen syntymisen. Yleistyneet väliaikaisratkaisut 
eli laaja aliurakointi ja työvoiman vuokraus eivät tue ammattityöntekijöiden osaa-
misen pitkäjänteistä kehittämistä. 
 

� Työnjohtotehtävissä rakennusmestareiden (AMK) koulutuksen aloittaminen on hy-
vä asia, mutta määriä pitäisi tarkistaa kiireellisesti eläköitymisen mukaiseksi, noin 
noin 500 opiskelijan sisäänottoon vuosittain. Erityisesti infra-alan työnjohtoon tulisi 
mainitusta kokonaismäärästä kouluttaa rakennusmestareita (AMK) vähintään 100 
opiskelijan sisäänottoon vuosittain. Koulutus tulisi sijoittaa paikkakunnille, joilla olisi 
valmiiksi luontevaa synergiaa elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä.  

 
Kaikkeen rakennusmestarikoulutukseen (AMK) tulisi sisältyä noin puolen vuoden 
pakollinen ennakkoharjoittelu ja varsinaiseen koulutukseen tulisi lisätä enemmän 
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harjoittelua. Tämä vaatii kuitenkin lainmuutoksen. Nykymuodossa rakennusmesta-
rin (AMK) ja tuotantopainotteisen insinöörin (AMK) koulutusten ero on edelleen lii-
an pieni, kun rakennusmestarikoulutuksen pitää olla selvästi käytännönläheisempi. 

 
Ammattimiesten II asteen jatkokoulutus työnjohtajiksi ei ole riittävä ratkaisu työn-
johtajapulan poistamiseen. Lisäksi ko. koulutuksen tutkintonimikkeenä ei tule olla 
työnjohtaja vaan jokin muu nimike, esim. etumies. 

 
� Suunnittelutehtävissä on tunnistettu osaajavajauksia erityisesti rakennesuunnitte-

lussa, mm. silta-, geo- ja tietekniikassa. Näissä kaikissa korkeakoulutasoista opetus-
ta on saatavilla, mutta opiskelijoiden suuntautuminen niihin on heikkoa ja osalla 
oppituoleista jatkuvuus ei ole varma. Yritysten ja oppilaitosten on tehtävä yhteis-
työtä syventymisvaihtoehtojen houkuttelevuuden parantamiseksi. 
 
Suunnittelutehtävissä on todettu ratatekniikan koulutuksen puuttuminen sekä kor-
keakoulu- että ammattikorkeakoulutasolla. Tilaajien, yritysten ja oppilaitosten on 
toistettava jo kertaalleen toteutettu, räätälöity täydennyskoulutus tarvittaessa, ja 
samaa toimintamallia voidaan soveltaa muille vastaaville erityisosaamisen alueille. 
Kotimaisen tilaajapohjan kapeuden vuoksi yritysten on pyrittävä luomaan koulute-
tuille työtilaisuuksia myös kansainvälisissä hankkeissa. 
 

� Päällikkö-, kehitys- ja johtotehtävissä toimialan rakenteen muutos edellyttää kan-
sainvälistä toimintakulttuuria, kykyä konseptoida asiakastarpeita perinteistä raken-
tamista laajemmalle, uusien liiketoiminta- ja rahoitusmallien sekä kilpailutusmenet-
telyiden tuntemusta ja muuttuvien normien ja standardien luomien mahdollisuuk-
sien ymmärtämistä. Arvoketjussa eteneminen on edellytys myös perinteisen raken-
tamisen elinvoimaisuudelle. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen tulee näil-
lä päättävillä tasoilla nähdä kiinteänä osana yrityksen houkuttavuutta ja edellytyk-
senä pitkän aikavälin tehokkuudelle ja kannattavuudelle. 
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