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työkalu on alalla jo pitkään hyödynnetty henkilö

pätevyys järjestelmä. 

Järjestelmää tulee edelleen kehittää ja selkeyt

tää siten, että tutkintokeskeisestä koulutusjärjes

telmästä siirrytään kohti aidosti osaamiskeskeistä 

järjestelmää, jossa osaaminen todennetaan päte

vyyksien avulla. Koska Suomen rakennustyömailla 

työskentelee vuosittain jo noin 20 000...40 000 ul

komaista alan ammattilaista, pätevyysjärjestelmän 

pitää koskettaa myös tätä työvoimaa niin yritys 

kuin henkilötasolla.

Pätevyyksillä on arvoa vain, jos markkinat perus

tuvat niiden käyttöön. Jos esimerkiksi julkiset han

kintayksiköt tai suuret yksityiset rakennuttajat eivät 

arvosta tai edes edellytä henkilöpätevyyksiä, niitä 

ei suoriteta. Tällainen kehitys johtaa suunnittelun 

siirtymiseen halpamaihin ja suorittavan työn siirty

miseen kokonaan vierasperäiselle keikkatyövoimal

le. Jos tähän mennään, suomalainen yhteiskunta 

häviää kaikilla tasoilla. Toisaalta ilman pätevää 

vierastyövoimaa ei ala jatkossa pysty vastaamaan 

kysyntään.  

Kiinteistö ja rakentamisalan kansallisena vel

vollisuutena on kehittää huippuosaamista, jolla on 

kilpailukykyä ja kysyntää myös globaaleilla markki

noilla. Ilman osaamista arvostavaa kotimarkkinaa 

sitä ei pystytä synnyttämään, minkä seurauksena 

ala näivettyy ja menettää kilpailukykyään.   

KOULUTUS JA KEHITYS

TOHTORIT JA 
LISENSIAATIT 
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Alan koulutus tulee nähdä entistä vahvemmin kol

miosaisena: peruskoulutus tarjoaa tekniset perusval

miudet, täydennyskoulutus vahvistaa ammatillista ja 

liiketoiminnallista osaamista ja päivityskoulutuksella 

ylläpidetään pätevyyksien edellyttämää osaamista. 

Kaikilla koulutuksen tasoilla teknisen osaamisen 

rinnalla on käytävä läpi käynnissä olevia ja tulevia 

kehityssuuntia.

Uutta substanssiosaamista tarvitaan tällä hetkellä 

erityisesti korjausrakentamisessa, energiatehok

kuudessa ja rakennusfysiikassa. Samalla opetusme

netelmiä on ajantasaistettava ja poikkitieteellistä 

yhteistyötä lisättävä muiden opintosuuntien sekä 

elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksen ääneen lausut

tuna tavoitteena tulee kaikilla tasoilla olla hyvinvoi

vat ihmiset ja toimivat yhdyskunnat.

Huomio alan osaajiin

Koulutuksen kehittämisen rinnalla on hyödyn nettävä 

täysimääräisesti alalla jo toimivien lähes  

300 000 työntekijän osaaminen. Tähän tehokas 

Kohti 
huippuosaamista

Kiinteistö ja rakentamisalalle tarvitaan 

lisää kunnianhimoa! Huipulle kipuaminen 

vaatii asennemuutosta, parhaita 

osaajia sekä panostusta koulutukseen, 

tutkimukseen ja kehitykseen. 
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AMMATTITYÖNTEKIJÄT/
RAKENTAMISALA 

109 000

RAKENNUSMESTARIT 
JA -ARKKITEHDIT

18 000 INSINÖÖRIT AMK JA 
OPISTOINSINÖÖRIT 

12 000
DIPLOMI-INSINÖÖRIT JA 
ARKKITEHDIT 

11 000

ULKOMAISET 
AMMATTITYÖNTEKIJÄT 

20 000...
40 000

AMMATTITYÖNTEKIJÄT/
KIINTEISTÖPALVELUT

105 000
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Koulutus

•	 Sisällöt ja menetelmät

•	 Rahoitus

•	 Koulutettavat

67
•	 Kansainvälisyys

•	 Tutkimus ja kehitystyö

•	 Huippuosaaminen, keihäänkärjet

•	 Alan vetovoima

•	 Innovaatiot

•	 Koulutusrakenne

•	 Resurssit

•	 Osaamisen kehittäminen

•	 Osaamiskeskeisyys

2007 2009
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2011Koulutus ja kehitys: tila

 
Ennakointia ja vastuunkantoa

Rakennetun ympäristön tutkimus ja kehitystoimin

nalle on luotu viime vuosina hyvät edellytykset.   

Alan hyödynnettävissä olevaa julkista tukea tarjotaan 

muun muassa Tekesin, Sitran, Suomen Akatemian 

ja EU:n kautta. Vaikka käytettävissä olevat resurs

sit ovat hajanaiset, ne ovat tällä hetkellä aiempaa 

runsaammat.

Seuraavien vuosien aikana moni julkinen kehitys

ohjelma kuitenkin päättyy. Tämä vaatii ennakointia 

sekä entistä suurempaa vastuunkantoa niin valtioval

lalta kuin alan yrityksiltä. Yrityskentän kehityspon

nistuksia yhdistää vuonna 2009 perustettu RYM Oy, 

jonka ohjelmien ja toimintatavankin kehittyminen 

viitoittavat vahvasti kotimaisen toimialan  

Tutkimus- ja kehitystoiminta

•	 Henkilöstöresurssit

•	 Taloudelliset panokset

•	 Hyödyntäminen

KEHITYS
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Vaikutus kilpailukykyynVaikutus hyvinvointiinTällä hetkellä toisen asteen ja korkean asteen 

koulutuksen kokonaisuutta ei ohjaa mikään yksittäi

nen taho. Koulutustasokohtaisesta ja paikallisesta 

päätöksenteosta seuraa näennäisesti oppilaitosten 

välistä kilpailua, mutta käytännössä lähinnä pääl

lekkäistä työtä. Tämä on kaltaisessamme pienessä 

maassa resurssien tuhlausta. 

Niukat resurssit heikentävät oleellisesti koulu

tusyhteisön hyvinvointia ja siten koko koulutuksen 

onnistumisen edellytyksiä. Pätevän opetushenkilös

tön hankkiminen ja sitouttaminen on jo muutenkin 

vaikeaa. Pätevän henkilöstön ohella alan koulutuk

sen pedagogista tasoa on nostettava, jotta opintonsa 

keskeyttävien määrää saadaan pudotettua nykyisestä 

noin 30 prosentista oleellisesti. Vain täten pystytään 

paikkaamaan alalta poistuvien osaajien vaje. 

Kunnianhimolla huipulle 

Kiinteistö ja rakentamisala mielletään pitkälti käy

tännön alaksi, jossa vierastetaan termiä huippuosaa

minen. Sitä alan kaikille tasoille kuitenkin tarvitaan, 

sillä vain sen varaan voidaan rakentaa pitkän aikavä

lin kilpailukyky. 

Siksi myös alan oppilaitoksiin on haluttava par

haita opiskelijoita, myös ulkomaalaisia – ei ehkä yksi

oikoisesti todistuksiltaan, mutta asenteeltaan. Samal

la opetuksen sisältöjen ja menetelmien on noustava 

huipputasolle. Säätiöyliopistojen hallinnollisten 

uudistusten luomaa pohjaa tulee käyttää ennakko

luulottomaan yhteistyöhön opintosuuntien kesken. 

Yksi mittari opetuksen kilpailukyvylle on muilta opin

tosuunnilta tulevien alanvaihtajien määrä.

Alan oppilaitosten tulee kantaa vastuunsa alan 

syklisyyden opiskelijoille aiheuttamista riskeistä. 

Syvän erikoistumisen rinnalla opetusmenetelmien 

on vahvistettava opiskelijan edellytyksiä toimia ja 

menestyä suhdanteista riippumatta. Parhaiden hou

kuttelu alalle ei riitä, vaan heidät on myös pystyttävä 

pitämään: toimialan on pysyttävä kiinnostavana ja 

palkitsevana läpi koko urapolun.

Koulutuksen kansainvälisyys kunniaan 

Suomalaiselta kiinteistö ja rakentamisalalta löytyy jo 

nykyisin kansainvälisesti tarkasteltuna kilpailukykyis

tä osaamista. Muun muassa siltasuunnittelussa, tie

tomallinnuksessa ja sisäilmakysymyksissä vientitoi

minta on globaalia. Toisaalta monen alan yrityksen 

taidot kansainvälisillä markkinoilla ovat vajavaiset.

Koulutuksen kansainvälisyyttä tulee nopeasti 

lisätä opettaja ja opiskelijavaihdoilla. Ulkomaisten 

opettajien käytön lisäämisen rinnalla on luotava eng

lanninkielisiä opintokokonaisuuksia sekä laajennet

tava yhteistyötä valittujen alan ulkomaisten oppilai

tosten kanssa. Samalla mahdollistuu suomalaisen 

opetuksen vertailu kansainvälisiin oppilaitoksiin. 

Maailmalta Suomeen opiskelemaan tulevat nuoret 

pääsevät kiinni työnteon kulttuuriimme ja yrityk

siimme ja voivat myöhemmin toimia ratkaisevina 

sillanpääasemina vierailla markkinoilla. 

KOULUTUS JA KEHITYS

Rakennetun ympäristön arvo 
560 mrd. €

BKT 
171 mrd. €

Rakennusinvestoinnit 
25,8 mrd. €

Rakennusalan T&K menot 
183 milj. €

Vuonna 2009
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lisyyttä, alan arvoketjujen alkupäätä sekä käyttäjätot

tumuksiin vaikuttamista. Professorien uusi urapolku

malli eli ns. tenure track kasvattaa akateemisen uran 

kilpailukykyä.

Tavoitteeksi tulee asettaa rakennetun ympäristön 

kansainvälisen tason huippuyksiköiden muodostumi

nen ja kasvaminen Suomeen siten, että kriteerit täyt

täviä tutkimusryhmiä olisi vuonna 2020 vähintään 

viisi. Työhön on ryhdyttävä heti olemassa oleviin 

vahvuuksiin nojaten. 

Tulevaisuuden keihäänkärjet löytyvät todennäköi

sesti moniulotteisista ja poikkitieteellisistä asiakas

tarpeista. Esimerkkejä näistä voisivat olla tervey

denhoidon tai senioriasumisen erityisvaatimukset, 

kiinteistöpalveluiden prosessikehitys sekä immateri

aalioikeudet toimialalla.

Tutkimustoiminnan tulee kaikissa vaiheissaan 

tähdätä tulosten käytettävyyteen. Samalla pelisään

töjä julkista tutkimusta tekevien laitosten ja konsult

tien välillä on syytä selventää, jotta loppuasiakkaa

seen päätyvät arvoketjut eivät pääse vääristymään. 

Kehitysjohtamista kaivataan

Kiinteistö ja rakentamisalalta puuttuvat tehokkaan 

innovaatiojärjestelmän peruselementit: innovaatioita 

tuottava osaamisklusteri ja osaamisen kaupallistajat. 

Patentteja, tuotesuojauksia, riskirahoitusta ja kasvu

yrityksiä on erittäin pieni määrä toimialan kokoon 

nähden. Sen seurauksia ovat matalat liiketoimin

tatuotot, viennin pienehkö volyymi sekä varsinkin 

suunnittelussa alhainen palkkataso.

Toimiala tarvitsee kehitysjohtamista. Se on 

uusien ideoiden ja vaikutteiden järjestelmällistä 

hakemista ja testaamista, tutkimukseen ja soveltami

seen erikoistuneiden toimijoiden toisiaan ruokkiva 

ekosysteemi. Se on avoimuutta muille toimialoille ja 

uusille toimijoille. Se on kehitystyön menetelmien 

opettamista kaikille alaa opiskeleville ja liiketoimin

taansa käynnistelevien sparraamista parempaan.  

Se on myös osaamista jalkauttaa kehitystyön tulok

set käytännön liiketoimintaan, mikä on perinteisesti 

yksi alan suurimpia haasteita.

Kehitysmyönteisyyden ei tarvitse olla mistään 

pois vaan kaikille lisää. Hyvät ideat löytävät rahoit

tajansa ja markkinansa, kun ne vastaavat aitoihin 

tarpeisiin. Parhaat ideat voivat piankin muuttaa kä

sitystämme asumisesta, työnteosta tai liikkumisesta. 

Ja vain valmistautunut voi saada parhaan idean.

KOULUTUS JA KEHITYS

KIITÄMME 

RYM Oy:n yritysvetoista perustamista.

MOITIMME 

Kehitysjohtamisen osaamisen puutetta.

EDELLYTÄMME 

Alan koulutus ja pätevöitymisjärjestelmän 

uudistamista elinikäistä oppimista 

tukevaksi. 

INNOVAATIO! 

Mallintamisen aito käyttöönotto 

suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 

työkaluna.

LUE LISÄÄ! 

•	 Opetus: Valtakunnallinen osaamisen ennakointi  
VOSE-hanke, Kiinteistö- ja rakentamisalan pilotti.  
Opetushallitus www.oph.fi 

•	 Kehitys: Tohtoritasoisen kehitys- ja tutkimustyön 
esimerkki, Aalto-yliopiston tohtoriohjelma RYM-TO.

tulevaisuutta. Sen haaste on kerätä toimijajoukkoon

sa yrityksiä myös perinteisen toimialan ulkopuolel

ta. Moni uusi asia syntyy poikkitieteellisyydestä ja 

rajapintojen kitkasta, ei vanhoista siiloista ja syvästä 

konsensuksesta.

RYM Oy:n rinnalle tarvitaan edelleen vahvaa val

tion panosta, joka tulee edelleen kanavoida useam

man organisaation kautta. Moniäänisyys luo pohjan 

moniarvoisuudelle, joka on väistämättä yksi hyvän 

rakennetun ympäristön kriteereistä. 

Alan tutkimus ja kehitystoimintaa on seurattava, 

ohjattava ja arvioitava paitsi ohjelmakohtaisesti, 

myös kokonaisvaltaisesti yli organisaatiorajojen. 

Samalla tulevaisuuden ennakoinnille pitää tehdä 

se, mitä RYM Oy tekee tutkimukselle: kansallisella 

foorumilla yhteen tuodut näkemykset tulevaisuuden 

suunnista luovat edellytyksiä hallitulle riskinotolle ja 

siten kilpailukyvyn kehittymiselle. 

Keihäänkärjet esiin, oikeudet kuntoon

Kiinteistö ja rakentamisalan yliopistotason tutkija

koulut ovat tuoneet aloitteleville tutkijoille kaivattua 

jatkuvuutta. Tutkijakoulut ovat tärkeitä jatkossakin, 

mutta niiden sisällöissä tulee painottaa poikkitieteel

2015

Hankintamenettelyt ovat 

muuttuneet radikaalisti 

osaamista ja pätevyyttä 

arvostaviksi.

2020

Suomessa on viisi kan-

sainvälistä rakennetun 

ympäristön huipputut-

kimusryhmää.

TULEVAISUUS
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