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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä yhteenveto on toteutettu Opetushallituksen talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoimi-
kunnan sekä kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan yhteistilauksena. Toteuttajina 
ovat Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Tie-
toa ja näkökulmia kerättiin viime vuosina ilmestyneistä osaamisen ennakointia koskevista laadulli-
sista selvityksistä sekä erikseen tätä hanketta varten tehtyjen työnantajahaastattelujen ja sähköi-
sen työnantajakyselyn avulla. 
 
Laadullisten selvitysten mukaan rakentamis- ja kiinteistöalalla tulisi kilpailukyvyn perustana nähdä 
vankka ja jatkuvasti kehittyvä osaaminen. Tätä tehtävää varten koulutuksen tulisi antaa riittävät 
valmiudet elinikäiselle oppimiselle. Oppilaitosten välistä yhteistyötä tulisi lisätä, samoin kuin yh-
teistyötä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä. Myös koulutuksen kansainvälistymiseen tulisi 
kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Erilaisten opetusjärjestelyjen avulla monialaisuus olisi 
mahdollista ottaa koko alaa läpileikkaavaksi teemaksi.  
 
Työnantajahaastatteluissa riittävän perusosaamisen varmistamista pidettiin koulutuksen tärkeim-
pänä tehtävänä. Vastavalmistunutta työvoimaa on riittävästi saatavilla ja heidän osaamistasonsa 
koetaan pääsääntöisesti hyväksi - ongelmia koettiin lähinnä työmaaosaamisen osa-alueella. Sen 
sijaan kokeneita ammattilaisia ei tunnu löytyvän riittävissä määrin. Kiinteistö- ja kotityöpalvelualal-
la koulutuksen ja työelämän huono vastaavuus koettiin haasteeksi. Kysyntä muodolliselle osaami-
selle on kasvanut alan kehittyessä, ja siksi työnantajasektorin tulisi varmistaa riittävät lisäkoulu-
tusmahdollisuudet alalla jo työskenteleville. Eläköityminen tunnistettiin haasteeksi koko kiinteistö- 
ja rakentamisalalle, mutta siihen on pystytty myös varautumaan.  
 
Työnantajakyselyn mukaan vastavalmistuneiden osaamistaso on tyydyttävä. Kehittämistoiveena 
ilmeni koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön lisääminen. Työssäoppiminen on tärkeässä 
roolissa osaamisen kehittymisessä työuralla. 
 
Kokonaisuutena perustutkintokoulutuksen tulisi tarjota alalla tarvittavat perusosaaminen ja hie-
man välinetaitoja. Syväosaaminen ja soveltava osaaminen kehittyvät työelämässä lisääntyvän 
ammattitaidon myötä. Koulutusohjelmien tulisikin kaikilla tasoilla tarjota kasvualusta tälle kehit-
tymiselle.  
 
Aiempien selvitysten ja tämän työn perusteella laadullisen ennakointityön haasteena on ennakoin-
tityön aihepiirin onnistunut rajaus. Ennakointityössä on tarpeen määritellä selkeästi sekä tarkastel-
tava alakokonaisuus että aikajänne, jolla aihetta tarkastellaan. Käsiteltäessä koko alaa ei välttä-
mättä ole järkevää tarkastella esimerkiksi yksittäisiä koulutusohjelmia. Kiinteistö- ja rakenta-
misalalla mielekkäin rajaus seurannee vastaisuudessa vallitsevia toimialarajoja, ja sisältää sen pii-
rissä kaikki työnkuvat ja kaikki työnantajaroolit – ja samalla kaikki koulutusasteet. 
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1. JOHDANTO 
 

Tämä raportti on toteutettu Opetushallituksen talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoi-
mikunnan sekä kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikuntien tilauksena. Tavoitteena 
oli alun perin tehdä yhteenveto alalla tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen laadullisista 
selvityksistä. Hankekehitysvaiheessa päätettiin ottaa sen rinnalle myös uutta tutkimusaineis-
toa laajentamaan kuvaa siitä, miten koulutuksen antamat valmiudet koetaan työelämässä. 
Niinpä tätä lopullista raporttia varten on kerätty aineistoa myös alan työnantajilta haastatte-
lujen ja verkkopohjaisen kyselyn avulla. 
 
Raportti käsittelee koko kiinteistö- ja rakentamisalaa, siis laajaa ja monivivahteista koulu-
tusalojen kokonaisuutta. Erot koulutusalojen välillä ja sisälläkin ovat paikoin huomattavia. 
Näkökulma on koko prosessin ajan pidetty yleisellä tasolla pyrkien paikantamaan niitä tee-
moja, jotka koskettavat laajasti kiinteistö- ja rakentamisalaa. Näin ollen esille nousevia tee-
moja ei pääsääntöisesti käsitellä yksittäisten toimialojen näkökulmasta. Klusterin ennakoin-
nin tarkastelulaajuuksien, yhteisten seurantatyökalujen ja dokumentoinnin määrittelyyn ra-
portti kuitenkin toivottavasti tarjoaa uusia herätteitä. 
 
Raportissa toimiala esitellään luvussa 2. Luvussa 3 käydään läpi aiemmissa laadullisissa selvi-
tyksissä esille nousseita kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarpeita. Luvussa 4 esitellään 
työnantajahaastatteluissa esiin nousseita näkökulmia, jonka jälkeen luvussa 5 käydään läpi 
lyhyesti sähköisen työnantajakyselyn ja RIL:n oman palkkakyselyn tuloksia. Luvussa 6 esitel-
lään tulosten analyysiä ja suuntaa-antavia toimenpide-ehdotuksia. Luvussa 7 pohditaan laa-
dullista ennakointityötä yleisemmin ja arvioidaan käytettyjä selvitysmenetelmiä. 
 
Tarvittujen tutkimusten tekijöinä sekä tämän raportin kirjoittajina ovat toimineet Opiskelija-
järjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Haluamme 
esittää kiitoksemme koulutustoimikunnille sekä kaikille hankkeeseen matkan varrella myötä-
vaikuttaneille. 
 
Helsingissä 30.5.2012 
 
Atte Vieno, vastaava tutkija 
Alina Inkinen 
Aleksis Nokso-Koivisto 
Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. 
 
Teemu Vehmaskoski, projektipäällikkö 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 



 
5 

2. KUVAUS KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISTOIMIALASTA 
 
Kiinteistö- ja rakennusklusteri Suomessa koostuu toimialoista, jotka suunnittelevat, rakenta-
vat ja ylläpitävät asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilat ja rakennukset, liikenneverkon, erilai-
set ympäristörakenteet sekä yhdyskunnan verkostot. Ajallisesti klusterin toiminta kattaa ra-
kennetun ympäristön koko elinkaaren kiinteistönmuodostuksesta aina kunnossapito- ja kor-
jaustoimintaan sekä kiinteistönpitoon. 
 
Klusteriin kuuluu toimialoja sekä teollisuudesta että palveluelinkeinoista, mutta ennen kaik-
kea koko rakentamisen toimiala. Leijonanosa klusterin tuottamaan lisäarvoon tarvittavasta 
työpanoksesta tehdään Suomessa. Tuoteteollisuus sekä yritysten omistus ovat kuitenkin 
kansainvälistyneet molempiin suuntiin yli rajojen. Samalla varsinkin suorittaviin töihin osallis-
tuu suuri joukko vierasperäisiä työntekijöitä. 
 
Rakennetun ympäristön kokonaisarvo Suomessa on 560 miljardia euroa. Lähes kolme neljäs-
osaa kansallisvarallisuudestamme on siis sidottu taloudellisen toiminnan, asumisen ja vapaa-
ajanvieton puitteisiin eli rakennuksiin, väyliin ja verkostoihin. Näiden ylläpitoon, kunnostuk-
seen ja uudistamiseen käytetään vuosittain noin 20 miljardia euroa. 
 
Kiinteistö- ja rakentamisalan tuotannon arvo oli vuonna 2011 yhteensä noin 37,4 miljardia 
euroa. Uudistalonrakentamisen osuus oli 12,6 miljardia euroa, talojen korjausrakentamisen 
10,3 miljardia ja kiinteistöpalveluiden 5,5 miljardia euroa. Maa- ja vesirakentamisen (infra) 
osuus oli 5,8 miljardia euroa. Suomesta käsin toimivien yritysten kansainväliset toiminnat 
olivat kokonaisarvoltaan 3,2 miljardia euroa vuonna 2011. 
 
Tilastokeskuksen mukaan rakentamisalan työllisiä oli vuonna 2011 kaikilta koulutustasoilta 
yhteensä noin 174 000 työntekijää, joista noin 134 000 talonrakentamisessa ja noin 40 000 
infrarakentamisessa. Ulkomaisen työvoiman määrää rakennustyömailla ei vielä tilastoitu 
esimerkiksi verohallinnon toimesta, mutta siksi arvioitiin noin 20 000 - 40 000 työntekijää. 
Näiden lisäksi kiinteistöjen ylläpito, kiinteistönpito mukaan luettuna, työllistää noin 105 000 
henkeä. Suunnittelutoimistoissa työskentelee noin 14 000 työntekijää ja rakennustuoteteol-
lisuudessa noin 85 000 henkilöä. Kiinteistö- ja rakentamisalan suora kokonaistyöllisyys vuon-
na 2011 oli siis runsaat 400 000 kotimaista työntekijää. 
 
Kiinteistö- ja rakentamisklusterin monipuolisuudesta seuraa, että se sisältää vähintään useita 
satoja yksittäisten ammattilaisten osaamisprofiileita. Näiden täsmällinen määrittely keskite-
tysti olisi haastava tehtävä eikä tarkoituksenmukaista esimerkiksi tämän raportin yhteydes-
sä.  
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3. AIEMMAT LAADULLISEN ENNAKOINNIN RAPORTIT 

3.1 Yleistä 

Tässä osiossa esitellään muutamia viime vuosina ilmestyneitä raportteja. Lähempään tarkas-
teluun valittiin osaamiseen, osaamistarpeisiin ja koulutusjärjestelmään liittyviä teemoja. 
Lähdemateriaali painottui yhtäältä kiinteistö- ja rakentamisalan tarjoamiin näkökulmiin, toi-
saalta myös yleisempään tarkasteluun osaamisesta ja koulutustarpeista.  
 
Laadullisen selvityksen keskeinen haaste on selkeä ongelman määrittely. Mitä tarkemmalla 
tasolla liikutaan, sitä perustellumpaa on listata yksittäisiä osaamistarpeita: silloin selvityksen 
kohteena oleva alasektori tulee tarkemmin kartoitetuksi. Laajassa koko kiinteistö- ja raken-
tamisalaa koskevassa selvityksessä tämä ei ole mielekästä, ja yksittäisiin tehtävänkuviin liit-
tyvät osaamistarpeet jäävät helposti kokonaisuudesta irrallisiksi. Siksi on perusteltua etsiä 
sellaisia laajoja teemoja, jotka jossain määrin koskevat koko klusteria sen sijaan, että yritet-
täisiin listata yksittäisten alasektoreiden tai niihin liittyvien erikoistuneiden tehtävien osaa-
mistarpeita. 
 
Synteesiä koostettaessa käytiin läpi seuraavat selvitykset ja raportit:  

 
- Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti, VOSE-hanke, Opetushallitus 2011 
- Rakennetun omaisuuden tila - ROTI 2011 – raportti, Koulutus ja kehitys -paneelin tulokset 
- Suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, 

2009 
- Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen 2025. Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuo-

delle 2016, OKM, 2011 
- Oivallus - Oppivien verkostojen osaamistarpeet Suomessa, Elinkenoelämän Keskusliitto 

EK, 2011 
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3.2 Näkemyksiä koulutusjärjestelmän kehittämisestä 

Kiinteistö- ja rakentamisalan tekijöitä ja toimijoita koulutetaan Suomessa kaikilla koulutus-
tasoilla ammattioppilaitostasolta aina tekniikan tohtorin tutkintoon. Muodollisen pätevyy-
den hankkiminen on mahdollista myös näyttötutkintojärjestelmällä. Näyttötutkintojärjes-
telmä pyrkii vastamaan suoraan työelämän osaamistarpeisiin ja pätevän työvoiman saata-
vuuden takaamiseksi. (ROTI 2011, 34). 
 
Alan koulutus tulisi nähdä kolmiosaisena. Koulutusjärjestelmä ja sen tutkinnot tarjoavat tek-
niset perusvalmiudet, täydennyskoulutus vahvistaa ammatillista osaamista ja päivityskoulu-
tuksella ylläpidetään pätevyyksien edellyttämää osaamista. (ROTI 2011, 34.) Täydennyskou-
lutusta tulisi kehittää niin, että se tarjoaisi perustutkinnon suorittaneille joustavan tavan 
täydentää osaamistaan, myös esimerkiksi juridiikassa, markkinoinnissa ja liiketoimintaosaa-
misessa (VOSE 2011, 34). 
 
Yleisesti täydennyskoulutusta on järjestetty ainoastaan ammatilliselle puolelle. Jatkossa sitä 
tulisi laajentaa myös insinööreille ja diplomi-insinööreille. Täydennyskoulutuksen avulla on 
mahdollista vastata osaamistarpeisiin lyhyellä tähtäimellä ja syventää nykyistä osaamista. 
Tutkintojen tehtäväksi siis selkeytyy luoda pitkän tähtäimen pohja osaamiselle. Tulevaisuu-
dessa insinöörien koulutuksessa olisi paikallaan miettiä sitä, mitkä asiat kuuluvat oleellisesti 
peruskoulutukseen ja mitä asioita voidaan täydentää myöhemmin täydennyskoulutuksella. 
(TEK 2009, 11-12.) 
 
Osaamisen todentamista ja mittaamista tulisi kehittää tutkintokeskeisestä osaamiskeskei-
seksi niin, että osaaminen todennetaan pätevyyksien avulla. Pätevyyksillä on kuitenkin arvoa 
vain, jos markkinat perustuvat niiden käyttöön. Jos julkiset hankintayksiköt tai suuret yksityi-
set rakennuttajat eivät arvosta eivätkä edellytä henkilöpätevyyksiä, niitä ei suoriteta. Pitkän 
päälle tällaisesta olisi seurauksena suunnittelun siirtyminen halpamaihin ja suorittavan työn 
siirtyminen kokonaisuudessaan vierasperäiselle keikkatyövoimalle. Pätevyysjärjestelmän pi-
täisi ulottua myös alalla työskentelevään vierasperäiseen työvoimaan. (ROTI 2011, 35–36.) 
 
Yhdeksi ongelmaksi on havaittu koordinaation puute koulutusasteiden ja oppilaitosten välil-
lä. Mikään yksittäinen taho ei ohjaa toisen ja korkea-asteen koulutuksen kokonaisuutta, 
vaikka sille toimialakohtaisesti olisi selvä tilaus. Koulutus- ja oppilaitoskohtaisesta päätöksen-
teosta seuraa usein päällekkäistä työtä, mikä on pienessä maassa resurssien tuhlausta. Niu-
kat resurssit puolestaan nakertavat koulutusyhteisöjen hyvinvointia ja siten koko koulutuk-
sen onnistumisen edellytyksiä. (ROTI 2011, 36.) Esimerkiksi rakentamisalan koulutusta anta-
via ammattikorkeakouluja on todettu olevan paljon. Pienempi määrä voisi edistää oppilaitos-
ten erikoistumista. Koulutusasteiden välisen yhteistyön lisäksi pitäisi kehittää erityisesti yh-
teistyötä yliopistojen ja teollisuuden välillä. (VOSE 2011, 32.) Korkeakoulujen kohdalla työssä 
oppimista voitaisiin edelleen merkittävästi tehostaa määrittelemällä harjoittelun, harjoitus-
töiden ja muun työssä oppimisen osaamistavoitteet nykyistä tarkemmin (TEK 2009, 4, 18). 
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Laadukkaan koulutuksen tarjoaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että asiat täytyisi tehdä 
samalla tavalla kuin aikaisemmin (Oivallus 2011, 35). 

 
Koulutusta tulisi kansainvälistää opettaja- ja opiskelijavaihdoilla. Globaalit yhteydet voivat 
avata vieraita markkinoita. Samalla mahdollistuisi myös suomalaisen koulutuksen vertailu 
kansainvälisiin oppilaitoksiin. (ROTI 2011, 36.) Kansallisten rajojen lisäksi koulutuksessa olisi 
ylitettävä koulutusasteiden ja – alojen välisiä rajoja, jotta jo opiskeluaikana kohdattaisiin 
muiden alojen asiantuntijoita monialaisten projektien parissa (VOSE 2011, 34). 
 
Oppilaitosten tulisi kantaa vastuunsa alan syklisyyden opiskelijoille aiheuttamista riskeistä. 
Opetusmenetelmien on vahvistettava opiskelijan edellytyksiä toimia ja menestyä suhdan-
teista riippumatta. (ROTI 2011, 36.) Opetuksessa tulisi hyödyntää nykyistä paremmin uusien 
opiskelijasukupolvien vahvuuksia virtuaalisessa tiedonhankinnassa ja verkostojen käytössä 
(TEK 2009, 12). Koulutuksen mieltäminen pelkkinä tutkintoina ja niiden suoritusaikoina ei ole 
riittävä näkökulma. Tästä ajattelusta tulisi siirtyä tarkastelemaan koulutusta osaamisina ja 
oppimisena työelämän tarpeisiin. Tutkinnon suorittamiseen tulee edelleen kannustaa, mutta 
suorittaminen tulee nähdä osaamiskeskeisempänä. (Oivallus 2011, 38.) 

 

3.3 Osaamistarpeisiin vaikuttavat muutosvoimat 

VOSE-projektissa kiinteistö- ja rakentamisalan tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoitiin 
skenaariotyöskentelyn pohjalta. Hankkeessa nostettiin esille yksitoista tärkeintä alan tulevai-
suuden osaamistarpeisiin liittyvää muutosvoimaa: 

 
- Suomen kilpailukyky ja globaalin ta-

louden merkitys         
- Monialaisuus 
- Rakennuskanta ja infrastruktuuri  
- Työelämän muutokset 
- Yhdyskuntarakenne 
- Eriytyneet asiakastarpeet  
- Ilmastonmuutoksen hallinta                    

- Tieto- ja viestintätekniikan rooli alan 
toimintatapojen muuttajana  

- Kansainvälistyminen     
- Ikärakenteen muutos / työvoiman saa-

tavuus ja muuttuvat tarpeet 
- Innovaatiot ja teknologian kehittymi-

nen  

 
 

Lisäksi hankkeessa luonnosteltiin kolme tulevaisuuden skenaariota: (1) maltillisen kehityksen 
skenaario, (2) ”dream team” -skenaario jossa Suomen kilpailukyky on huipussaan ja (3) ta-
loudellisen romahduksen skenaario. Seuraavat osaamiset katsottiin tärkeiksi silloin, kun ha-
lutaan edesauttaa positiivisen tulevaisuuden saavuttamista ja estää negatiivisen tulevaisuu-
den toteutuminen. Ylipäätään ne nousivat keskeisiksi myös, jos mikä tahansa VOSE-
hankkeessa esitetyistä skenaarioista toteutuu: 
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- Asiakkaan tarpeiden ja käyttäjänäkökulman ymmärtäminen 
- Johtajuus ja kokonaisuuksien hallinta niin rakennusprojekteissa, liiketoiminnassa, 

tutkimus- ja kehittämishankkeissa kuin palvelukokonaisuuksissa 
- Kansainvälisyys ja siihen liittyen mm. kieli- ja kulttuuriosaaminen 
- Teknologiaosaaminen sisältäen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen, tietomal-

lintamisen, erilaiset kiinteistöihin liittyvät järjestelmät, robotiikan ja automatiikan 
- Ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen sekä ympäristökysymyksiin liittyvä 

osaaminen 
- Laatuajattelu, riskikartoitukseen liittyvä osaaminen 
- Kriisinhallintaan, huoltovarmuuden ylläpitoon ja ääriolosuhteiseen liittyvä osaaminen 

 
(VOSE 2011, 28–29.) 

 
Tämän hetken osaamisissa on tunnistettu puutteita mm. rakennusten ja alueiden uudistami-
sessa, täydennysrakentamisessa ja kehitysjohtamisessa (ROTI 2011, 6). Insinöörien osalta 
kehitettäviksi osaamisalueiksi on havaittu jaettu asiantuntijuus, liiketaloudellinen osaaminen 
ja kestävän kehityksen osaaminen (TEK 2009, 36). 
 
Insinöörien osalta tulevaisuuden osaamistarpeita on arvioitu tarkemmin ”Osaamista oppi-
malla” -projektissa. Projektin mukaan työelämän monikulttuurisissa, globaaleissa ja poikki-
tieteellisissä tiimeissä korostuvat yhteisöllinen oppiminen, verkostoissa toimiminen ja oman 
arvo- ja asenneperustan tunnistaminen (TEK 2009, 10). Kulttuurisen kiinnostuksen ja suvait-
sevaisuuden lisäksi kansainvälistyminen edellyttää käytännön taitoja, joista yksi keskeinen 
on kielitaito (TEK 2009, 37). 

 

3.4 Osaaminen kilpailukyvyn perustana 

Kiinteistö- ja rakentamisala voidaan helposti mieltää käytännölliseksi alaksi, jolle huip-
puosaamisesta puhuminen on vierasta. Kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttaminen kuiten-
kin edellyttää huippuosaamista, jonka synty puolestaan edellyttää pätevyyttä arvostavia ko-
timarkkinoita yksilöiden ja organisaatioiden korkeatasoista osaamista. (ROTI 2011, 35–36.) 
 
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tavoiteskenaariossa vuodelle 2025 Suomen 
kansantalous perustuu jopa nykyistä vahvemmin talouden veturina toimivalle vientiteolli-
suudelle. Tämä tarkoittaa sekä avautumista kansainvälisille markkinoille että alttiutta suh-
dannevaihteluille. Mahdollisuuksia aukeaa muun muassa palveluiden viennille. Skenaarion 
toteutuessa osaamisen ja innovaatioiden merkitys kilpailukyvyn edellytyksinä korostuvat. 
(OKM 2011, 19.) Myös VOSE-hankkeessa kilpailukyky ja kansainvälistyminen on nostettu 
keskeisiksi tulevaisuuden haasteiksi. Vientitoiminnan perusteella suomalainen osaaminen on 
jo nyt paikoin kansainvälisesti kilpailukykyistä, muun muassa siltasuunnittelussa, tietomallin-
nuksessa ja sisäilmakysymyksissä (ROTI 2011, 36). 
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Osaamistarpeiden muuttuessa ja huippuosaamisen korostuessa ei pidä unohtaa, että osaa-
misen hyödyntäminen perustuu myös työkykyyn ja hyvinvointiin. Epävarmassa markkinata-
loudessa pärjätäkseen työntekijä tarvitsee vahvan ammatillisen itsetunnon, stressinsietoky-
kyä ja monipuolista hyvinvointia. (TEK 2009, 13.) 
 
 
 
Aiempien laadullisen ennakoinnin raporttien mukaan 
 

 Koulutusjärjestelmän ja sen tutkintojen pitäisi antaa perusvalmiudet elinikäiselle ja jat-
kuvalle oppimiselle 

 Koko koulutusjärjestelmän läpäisevää toimialan koulutuksen koordinaatiota tulee kehit-
tää 

 Yhteistyötä tarvitaan lisää yhtäältä oppilaitosten ja toisaalta koulutustasojen välille 
 Kansainvälistymistä tulisi edistää esimerkiksi opiskelija- ja opettajavaihdolla 
 Monialaisuutta tulisi edistää yhteistyöllä ja opetusmenetelmien avulla  
 Tutkintokeskeisyydestä tulisi siirtyä osaamiskeskeisyyteen 
 Osaaminen tulee nähdä koko toimialan kilpailukyvyn perustana 
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4. TYÖNANTAJAHAASTATTELUT 
 
Tässä osiossa esitellään työnantajakyselyssä esille nousseita teemoja. Haastateltaviksi valit-
tiin monipuolisesti kiinteistö- ja rakentamisalan eri osa-alueita edustavia henkilöitä:  
 
Tapio Aho, johtaja, Ramboll Oy 
Hannele Hämäläinen, kehityspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt 
Leena Korkiala-Tanttu, professori, Aalto-yliopisto 
Hanna Laine, henkilöstön kehittämispäällikkö, Vahanen Oy 
Seppo Oinonen, ohjelmakoordinaattori, Liikennevirasto 
Terhi Pellinen, professori, Aalto-yliopisto 
Jani Pentti, henkilöstöjohtaja, Lemminkäinen Infra Oy 
Anne Rantala, hallintopäällikkö, Asokodit 
Katja Riikola, henkilöstöpäällikkö, Sweco PM Oy 
Erja Hammarén, projektipäälikkö, ISS Palvelut Oy 
Auli Vainio, kehityspäällikkö, Lassila & Tikanoja Oyj 
Juha-Ville Mäkinen, Vantaan ammattiopisto Varia 
Marko Salo, kiinteistöjen ylläpito, tuotannon tuki ja suunnittelu, ISS Palvelut Oy, liiketoimin-
nan kehitysyksikkö 
Merja Oljakka, henkilöstön kehitysjohtaja, SOL Palvelut 
 
Haastattelut rakennettiin kolmen teeman ympärille: osaamistarpeet ja koulutus, osaamisen 
kehittäminen, sekä osaamisen siirtäminen. Teemat kuvaavat kronologisesti opiskeluvaihetta, 
työuraa, ja lopuksi sen epäjatkuvuuskohtia kuten työpaikan vaihtoa tai eläköitymistä. 

 

4.1 Osaamistarpeet ja koulutus  

Teemaa lähestyttiin haastatteluissa mallilla, jossa osaaminen jaotellaan perustietoihin ja -
taitoihin, syvään osaamiseen, välineosaamiseen ja soveltavaan osaamiseen (Kuva 1). Jaotte-
lusta oltiin pääsääntöisesti samaa mieltä. Yhdessä haastattelussa tosin huomautettiin, että 
teemaa voisi lähestyä myös EU:n knowledge/skills/competencies -mallin kautta, missä pai-
notettaisiin sitä, että osaaminen on tietojen ja taitojen soveltamista työelämätilanteissa. 
 
Yksi konkreettinen esimerkki osaamisen eri osa-alueiden sisällöstä on esitetty liitteenä. 
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Kuva 1. Osaamisen osa-alueet 
 
 
Rakentamisala 

Haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että on järkevää jaotella osaaminen perustietoihin 
ja -taitoihin, syvään osaamiseen, välineosaamiseen ja soveltavaan osaamiseen. Työnjaosta 
koulutuksen järjestäjien ja työelämän välillä oltiin voimakkaasti sitä mieltä, että koulutukses-
sa pitäisi pyrkiä tarjoamaan vahva pohja opiskeltavan alan substanssiin, eli alakohtaisiin “vai-
keisiin perusasioihin”. Näiden alalla tarvittavien perustietojen ja -taitojen nähtiin olevan laa-
ja-alaisia ja muuttuvan hitaasti, siinä missä väline- ja soveltavien taitojen muutos voi olla no-
peaakin. Laaja-alainen perustietopohja ei yleensä vanhene vaikka toimintaympäristön muu-
tokset olisivatkin nopeita. Yksi haastateltava tosin korosti myös välinetaitojen opettelua kou-
lutuksessa. Syvästä osaamisesta ja soveltamistaidosta katsottiin, ettei niitä edes enimmäk-
seen voi kouluttaa, vaan ne rakentuvat vähitellen työelämässä kouluttautumisen myötä. Täs-
tä pääperiaatteesta olivat yksimielisiä niin yritysten kuin oppilaitostenkin edustajat. 
 
Yleisesti ottaen haastateltavat olivat tyytyväisiä sekä vastavalmistuneiden osaamisen tasoon 
alalla että vastavalmistuneiden rekrytointiin. Useampikin haastateltava korosti, että perus-
tietojen ja -taitojen ohella vastavalmistuneen tärkein ominaisuus on oikea asenne ja ajatte-
lutapa.  Tätä asennetta ja ajattelutapaa kuvailtiin esimerkiksi haluksi oppia tai siten että nuo-
rella on “hoksottimet kohdallaan”. Pari haastateltavaa mainitsi, että joskus nuorten odotuk-
set työn itsenäisyydestä ja luonteesta saattavat olla ylimitoitettuja suhteessa vastavalmistu-
neen työnkuvaan. Vastavalmistuneelta odotetaan tiettyä nöyryyttä ja valmiutta aloittaa oma 
työura avustavista ja epäitsenäisistäkin tehtävistä. 
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Puutteita yritysten osaamistarpeiden ja opiskelijoiden osaamisen välillä haastateltavat näki-
vät lähinnä osa-alueella, jota voisi laajasti nimittää työmaaosaamiseksi. Työmaaosaamista 
kaivattaisiin lisää kaikilla koulutustasoilla. Ammattityöntekijöiden ja työnjohdon koulutuksen 
kohdalla nähtiin jossain määrin ongelmaksi alan imago ja houkuttelevuus. Yhden haastatel-
tavan mukaan koulutuksen aloituspaikkoja on periaatteessa tarpeeksi, mutta ongelmana on 
korkea keskeytysaste eli koulutuksen heikko läpäisy. Haastateltavan mukaan tämä liittyy 
osaltaan markkinoiden vinoutumiseen: kun urakoita pyritään tekemään mahdollisimman 
halvalla, työ-olot työmaalla heikkenevät, mistä seuraa alan houkuttelevuuden heikkenemi-
nen ja sekä samalla että lopulta myös tehdyn työn laatuongelmiin. Olisikin paikallaan kysyä, 
kenen vastuilla on edistää alan laatutietoisuutta ja mitä keinoja siinä voitaisiin käyttää. Am-
mattityöntekijöiden lisäksi työmailla olisi myös tarvetta korkeakoulutetulle henkilöstölle, 
mutta uran edetessä heillä on taipumuksena pyrkiä toimistotehtäviin. 

 
Työmaaosaamista ja muutamia muita yksittäisiä osa-alueita lukuun ottamatta haastateltavat 
eivät kokeneet että vastavalmistuneiden rekrytointi olisi erityisen ongelmallista sen enem-
pää tarjolla olevan työvoiman määrän kuin osaamisenkaan puolesta. Sen sijaan useampikin 
haastateltava nosti esiin sen, että kokeneista osaajista on pulaa. Tilaajat haluavat sellaista 
huippuosaamista, jota voi löytyä vain kokeneilta alan ammattilaisilta. Kokeneen työvoiman 
pulan nähtiin johtuvan ainakin vallitsevasta markkinasuhdanteesta ja sitä myöten kasvanees-
ta kysynnästä, ja toisaalta siitä, että alalta poistui osaavaa työvoimaa 90-luvun lamassa. Elä-
köityviä ja nuorempia työntekijöitä on, mutta noin 50-vuotiaiden ikäluokassa on pulaa. 
 
 
 
 
 
 
Työnantajahaastatteluiden mukaan rakentamisalalla 

 
 Koulutusjärjestelmän tulee taata opiskelijalle ensisijaisesti laaja-alainen perusosaaminen.  
 Syvä osaaminen ja soveltamistaidot opitaan työelämässä. 
 Vastavalmistuneiden osaamiseen ollaan pääasiassa tyytyväisiä. 
 Työmaaosaamisessa on kuitenkin puutteita laajemminkin. 
 Nuori korkeakoulutettu väkeä tuntuu pyrkivän työmailta nopeasti muihin tehtäviin. 
 Kokeneita ammattilaisia työmarkkinoilla on niukasti suhteessa kysyntään. 
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Kiinteistö- ja kotityöpalveluala 
 

Rakentamisalaan nähden kiinteistö- ja kotityöpalvelualla koulutustarjonnan ja osaamistar-
peen suhde näytti jossain määrin erilaiselta. Kysymykset vastavalmistuneiden osaamisen ta-
sosta ja sisällöstä eivät vaikuttaneet olennaisilta, koska nuorten rekrytointi alalle suoraan 
koulutuksesta ei ole ollut tyypillistä. Yleisempää on, että alalle tullaan ensin vaikka osa- tai 
määräaikaisesti töihin, ja kiinnostus alan koulutukseen herää tämän työkokemuksen kautta. 
Tämä pätee korostetusti puhtaanapidon alueella. Vaikuttaa siltä, että alan koulutus ei ole 
nuorten silmissä vetovoimaista; usein vasta työkokemuksen kautta nuoret saavat käsityksen 
alan mahdollisuuksista ja sen tarjoamista hyvistä puolista. 
 
Esimerkiksi puhtaanapidon esimiestasolla työskentelevällä henkilöstöllä ei tyypillisesti ole 
tehtävänkuvaa vastaavaa koulutustaustaa, joka johtuu alhaalta ylöspäin etenevästä työuras-
ta. Tämän seurauksena esimerkiksi tietoteknisissä taidoissa, viestintä- ja vuorovaikutustai-
doissa sekä asiakkuuden hallinnassa ja osaamisen johtamisessa on monin paikoin puutteita. 
Samaan aikaan puhtaanapidon koulutus on painottunut kuntasektorin tarpeisiin, erityisesti 
sairaalaympäristöön. 
 
Yleisesti kiinteistö- ja kotityöpalvelualan kohdalla ei ole niinkään kyse siitä, vastaako vasta-
valmistuneiden osaaminen alan tarpeita, vaan siitä, miten saataisiin alalla jo työskenteleville 
koulutettua tarpeellista osaamista ja myös niitä tutkintoja ja pätevyyksiä, joita tilaajat heiltä 
edellyttävät. Tähän pyritään esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella. Kysyntä muodolliselle 
osaamiselle on kasvanut voimakkaasti alan käytäntöjen muuttuessa. 
 
 
 
 
Työnantajahaastatteluiden mukaan kiinteistö- ja kotityöpalvelualalla 

 
 Nuorten rekrytointi alalle suoraan koulutuksesta ei ole ollut tyypillistä. 
 Työnjohto- ja esimiestehtäviin noustaan usein suorittava tason kautta, minkä seuraukse-

na heillä olisi monessa välinetaidossa kehitettävää. 
 Tilaajien kiristyvät vaatimukset pakottavat koulutuksen kehittymään, yritykset panosta-

maan työntekijöidensä osaamiseen ja itse ammattilaiset opiskelemaan. 
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4.2 Osaamisen kehittäminen urapolun aikana 

Osaamisen kehittämisen teemaa lähestyttiin haastatteluissa ASCE:n (America Society of Civil 
Engineers) urapolkumallin kautta (Kuva 2). Pääsääntöisesti ASCE:n urapolkumalli nähtiin hy-
vänä kuvauksena todellisuudesta ja urapolkukäytännöistä, joita alalla on jo rakennettu tai 
jotka alalla joka tapauksessa vallitsevat. 
 
Uusien työntekijöiden osaaminen tunnistetaan rekrytoitaessa. Usein varsinaisessa rekrytoin-
tivaiheessa yritys ja työntekijä ovat kuitenkin käytännössä jo tuttuja, koska työntekijät ovat 
voineet tutustua yritykseen esimerkiksi kesätöissä, työssäoppimisjaksojen aikana tai opiske-
luaikaisissa työsuhteissa. 
 
Perehdytyskäytännöt olivat pääpiirteissään samanlaisia kaikissa yrityksissä. Ensin käydään 
läpi melko nopeasti yrityksen yleisiä käytäntöjä, mutta melko pian siirrytään varsinaiseen 
työn substanssiin kokeneemman työntekijän johdolla. Pääpaino perehdytyksessä on käytän-
nön työssäoppimisessa. Useampikin haastateltava totesi, että tämänkaltainen mestari-kisälli 
-malli on jossain muodossa ollut käytössä alalla aina. 
 
ASCE:n mallin mukainen erikoistuminen urapolulla tunnistettiin alan todellisuudeksi. Yleisellä 
tasolla useimmissa haastatteluissa erotettiin toisistaan asiantuntijapolku ja johtajapolku. 
Kriittisenä huomiona yhdessä haastattelussa esitettiin, etteivät urapolut todellisuudessa läh-
de eriytymään aivan niin aikaisessa vaiheessa kun ASCE:n mallissa esitetään. Pienissä ja “ma-
talissa” organisaatiossa mahdollisuudet urapolkuajatteluun ovat kuitenkin käytännössä rajal-
liset, kun etenemismahdollisuuksia ei välttämättä ole tarjolla. 
 
Yritysten edustajat katsoivat erikoistumista urapoluilla hieman eri näkökulmasta asemastaan 
riippuen. Henkilöstöasiantuntijat korostivat usein ihmisten erilaisuutta ja sitä myötä urapol-
kujen eriytymisen välttämättömyyttä. Urapolkuajattelun myötä kaikille pitäisi olla tarjolla 
heitä innostavia haasteita ja etenemismahdollisuuksia. Urapolkuajattelu nähtiin myös yrityk-
sen etuna osaavista työntekijöistä kilpailtaessa. 
 
Insinööritaustaiset asiantuntijat ja johtajat korostivat, että insinööritehtävissä johtamisenkin 
pitäisi perustua alan substanssin hallintaan. Tästä näkökulmasta liian varhainen siirtyminen 
esimiespolulle vie pohjan johtajuudelta. Toisaalta kun esimiesasemaan edetään teknisen 
osaamisen perusteella, aiheuttaa tämä haasteita kun pitää opetella myös johtamistaitoja. 
Yksi haastateltava toi esille muutoksen johtajan osaamistarpeissa: uudet sukupolvet odotta-
vat esimiehiltään myös coachausta, sparrausta ja tukea urapolulla, eivät vain teknistä osaa-
mista. 
 
Diplomi-insinöörien kohdalla todettiin, että tutkinto on joissain tapauksissa niin haluttu työ-
markkinoilla, että urapolusta jää alkupään tärkeitä vaiheita pois - vastuullisiin tehtäviin saa-
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tetaan joutua liian kokemattomana. Erityisesti hallintoon tai kaupalliselle puolelle päätyvä 
diplomi-insinööri saattaa nopeasti joutua vastuullisiin tehtäviin, joihin tarvittavia tietoja ja 
taitoja ei koulutuksessa opeteta. 
 
Edellä todetusti työssäoppimista mestari-kisälli -mallin puitteissa pidettiin useimmissa orga-
nisaatioissa urapolun aikaisen osaamisen kehittämisen selkärankana. Tämän selkärangan 
ympärille sitten rakennetaan täydennyskoulutusta ja pätevöitymiskoulutusta erityisiin kehit-
tämistarpeisiin. Yritysten edustajat korostivat useimmiten organisaation sisäisen koulutuk-
sen merkitystä. Sisäiseen koulutukseen panostaneet organisaatiot tarjosivat koulutusta tyy-
pillisesti laajasti, aina alan substanssista johtamiseen ja esimiestaitoihin. Koulutus oli joissain 
tapauksissa organisoitu ”Akatemioiksi” tai erityisiksi johtamisohjelmiksi. 
 
Siinä missä organisaation sisäinen koulutus oli usein järjestelmällistä, koulutukseen hakeu-
tuminen oman organisaation ulkopuolelle oli yksilöllisempää. Useimmiten kyse oli siitä, että 
kehityskeskustelussa sovittiin työntekijän kanssa jostain tietystä kouluttautumisesta organi-
saation ulkopuolella. Koulutusjärjestelmän tuottamasta koulutuksesta ei välttämättä oltu 
erityisen tietoisia. Osa haastateltavista kommentoi, että ylipäänsä koulutusjärjestelmän tar-
joamaa täydennyskoulutusta ei juuri ole tarjolla tai tarjolla oleva koulutus ei vastaa yrityksen 
tarpeita. Koulutusjärjestelmän tarjoamaan täydennyskoulutukseen suhtauduttiin varovaisel-
la mielenkiinnolla, eikä siinä koettuja puutteita erityisesti valiteltu. 
 
Suurimmassa osassa haastatteluja mestari-kisälli -malliin suhtauduttiin itsestään selvänä 
uralla oppimisen lähtökohtana, mutta muutamassa haastattelussa mallia kohtaan esitettiin 
myös kritiikkiä. Yksi haastateltava kommentoi, että vaikka tasavertainen ja vuorovaikuttei-
nen mestari-kisälli -suhde kyllä toimii, sen haittapuoleksi voi jäädä uuden työntekijän muka-
naan tuoman osaamisen hyödyntämättä jättäminen. Toinen haastateltava esitti ajatuksen, 
että mestari-kisälli -mallia voisi kehittää niin, että tuotaisiin eri koulutustaustojen ihmisiä yh-
teen. Kisälli ei välttämättä aina tähtäisi etenemään mestarin tehtävään. Esimerkiksi nuori 
AMK-koulutettu insinööri voisi tarjota kokeneelle ammattityöntekijälle uutta teknistä osaa-
mista ja työntekijä AMK-insinöörille käytännön työkokemuksensa tuomaa näkemystä esi-
merkiksi työnjohdosta. 
 
 
Työnantajahaastatteluiden mukaan ammattilaisen urapolun aikana 
 

 Ensirekrytointi perustuu usein aiempaan tutustumiseen esim. harjoitteluaikana. 
 Osaamisen käyttöönotto- ja perehdytyskäytännöt ovat yrityksissä pitkälti yhteneviä. 
 Mentorointia käytetään laajasti uran alkuvaiheessa. 
 Uran edetessä erikoistutaan joko asiantuntija- tai esimiestehtäviin. 
 Näiden vaatimat täsmäkoulutukset järjestetään useimmiten organisaation sisäisinä. 
 Mestari-kisälli mallia voisi soveltaa yli koulutus- ja tehtävärajojen. 
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Kuva 2. Osaamisen kehittäminen ja urapolut, ASCE:n malli 
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4.3 Osaamisen siirtäminen 

Osaamisen siirtämistä lähestyttiin kahdesta näkökulmasta: Eläköityminen aiheuttamista 
haasteista, ja toisaalta henkilöstön kasvavan liikkuvuuden näkökulmasta. 
 
Eläköityminen on tiedostettu haaste, johon on pyritty varautumaan jo useiden vuosien ajan 
erilaisilla tavoilla tiedonsiirron varmistamiseksi. Yksittäiset tavat tiedon ja osaamisen siirtä-
miseen vaihtelevat lähtödokumentoinnista osa-aikaiseen eläkkeelle siirtymiseen. Haastatel-
tavien mielestä mestari-kisälli -malli toimii paitsi edellä mainitussa osaamisen kartuttamises-
sa, myös tiedonsiirrossa työntekijäsukupolvelta toiselle. Aikaisemmin paikoin puutteellinen 
prosessien dokumentointi on myös yleistynyt. Osaamisen koetaan jakautuneen usean eri te-
kijän välille ja haastateltavien mukaan organisaatioiden pitäisikin pyrkiä siihen, ettei yksittäi-
nen tekijä muodostu täysin korvaamattomaksi. 

 
Usein vastuu eläköityvän henkilön osaamisen siirtämisestä on viime kädessä esimiehellä, 
jonka tulee varmistaa tarvittavat toimenpiteet. Jokaiseen eläköityvään ja hänen osaamiseen-
sa tulee suhtautua tapauskohtaisesti. Mitä spesifimpi osaamisalue, sitä tärkeämpää on tie-
don riittävän siirtymisen varmistaminen. Lisäksi nykyinen tietotekniikka mahdollistaa erilais-
ten tietojärjestelmien luomisen, mikä lisää tiedon jakamista. Myös tiimimäinen työskentely-
ote mahdollistaa tiedon joustavamman siirtymisen. 
 
Eläköitymisen ei ilmiönä koeta olevan alalla lopulta niin suuri haaste kuin etukäteen voisi ku-
vitella, sillä valmistautuminen on aloitettu hyvissä ajoin. Ennakointia kuitenkin tarvitaan, sillä 
on selvää, ettei osaaminen siirry päivässä tai kahdessa. 
 
Osaamisen poistuminen henkilöstön kasvavan liikkuvuuden myötä koettiin yleisesti eläköi-
tymistä suuremmaksi haasteeksi, johon on myös vaikeampaa varautua. Asiantuntijuuden ja 
erityisesti verkostojen pitäminen yrityksessä henkilöstön vaihtuessa koettiin haasteelliseksi. 
Tähän haasteeseen pyrittiin vastaamaan muun muassa kehittämällä työhön liittyviä doku-
mentointikäytäntöjä. 
 
Ilmiönä suhtautuminen henkilöstön liikkuvuuteen jakoi mielipiteitä. Henkilöstöasiantuntijat 
pitivät ilmiötä väistämättömänä ja jopa tervetulleena: liikkuvuuden nähtiin palvelevan asian-
tuntijuuden kehitystä ja toisaalta toimivan osana yrityksen markkinointia. Tästä näkökulmas-
ta yritysten pitäisi toki varautua liikkuvuuteen pitämällä henkilöstöstään huolta, mutta toi-
saalta tietty liikkuvuus on hyväksyttävä osana alana kehitystä. 
 
Toisaalta yksi haastateltava katsoi, että liikkuvuus on haitallista jos se tarkoittaa että ala kil-
pailee sisäisesti niukasta tarjolla olevasta osaamisesta. Jos tällainen tilanne pääsee kehitty-
mään, olisi alan kannalta parempi varmistaa osaamisen tarjonta koulutusmääriä kasvatta-
malla kuin että yritykset kilpailevat keskenään työvoimasta. 
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Työnantajahaastatteluiden mukaan osaamisen siirtämisessä 

 
 Keskeistä on ennakoiva osaamisen jakaminen, jotta kenestäkään ei tule korvaamatonta. 
 Tiimimäiset työtavat, prosessikuvaukset ja dokumentointi ovat välttämättömiä työkaluja. 
 Osaamisen jakamisen rinnalla on huolehdittava ammatillisten verkostojen jakamisesta. 
 Eläköityminen tunnistetaan haasteeksi, mutta siihen on pystytty varautumaan. 
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5. KYSELYT 
 
Tätä raporttia varten toteutettiin kiinteistö- ja rakentamisalan työnantajille sähköinen kysely, 
jonka tuloksia esitellään alaluvussa 5.1. Kysely painottui työnantajien kokemuksiin vastaval-
mistuneiden osaamisesta kiinteistö- ja rakentamisalalla.  
 
Lisäksi kappaleessa 5.2 on esitetty eräs esimerkki siitä, minkälainen näkemys alalla työsken-
televillä ammattilaisilla itsellään on osaamisista ja urapolkuvaihtoehdoista. Tätä lähestytään 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin vuoden 2011 palkkakyselyn yhteydessä kerätyllä 
aineistolla. Näin ollen kappale 5.2 koskee ainoastaan rakennusalan diplomi-insinöörejä, mut-
ta siinä esitettyä kyselymallia voidaan soveltaa myös alan muille sektoreille.  

 

5.1 Sähköinen työnantajakysely 

 
Haastatteluissa esille nousseita teemoja pyrittiin tarkentamaan työnantajille suunnatun 
verkkopohjaisen kyselyn kautta. Vastaajia tavoiteltiin yhdeksän eri toimialajärjestön kautta, 
ja kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa 2012 yhteensä 107 työnantajien edustajaa. Vastaaja-
määrä jäi suhteellisen pieneksi, mutta toisaalta osallistuneiden yritysten yhteenlaskettu lii-
kevaihto ylitti 11 miljardia.  
 
Työnantajakyselyn vastaajat painottuivat toimialoittain siten, että kiinteistöpalvelut, talonra-
kennus ja isännöinti olivat voimakkaasti edustettuina (Kuva 3). 
 
Seuraavissa alaluvuissa on noudatettu samaa logiikkaa kuin edellä esitellyssä synteesissä ja 
työnantajille tehdyissä haastatteluissa. Näin ollen osaamista ja työelämän tarpeita tarkastel-
laan koulutusasteittain, ja sen jälkeen muutamia näkökulmia osaamisen kehittämiseen ja 
siirtämiseen. 
 
Työnantajakyselyn tulokset ovat tässä esiteltyä merkittävästi laajemmat ja ne ovat kokonai-
suudessaan ladattavissa osoitteessa www.ril.fi/fi/alan-kehittaminen/osaaminen.html.  
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Kuva 3. Kyselyyn vastanneet toimialoittain (N=107). Vastaaja pystyi valitsemaan korkeintaan kol-
me toimialaa. 

 

Osaaminen ja työelämän tarpeet koulutusasteittain 

Käsityksiä vastavalmistuneiden perustiedoista ja -taidoista suhteessa työelämän tarpeisiin 
selvitettiin seitsemällä toimialan prosessien osaamista kuvaavalla kysymyksellä. Lisäksi tie-
dusteltiin työnantajan kokonaisnäkemystä vastavalmistuneen saavuttamista alan perustie-
doista (Kuva 4). Vastaukset on raportoitu kysyttyjen osa-alueiden osalta keskiarvoina koulu-
tusasteittain. 
 
Vastausten perusteella vastavalmistuneiden osaaminen lähentelee ”riittävän hyvää”. Koulu-
tusjärjestelmä näyttäisi siis suoriutuvan kohtalaisesti keskeisestä perustehtävästään: alan 
perustietojen opettamisessa. Koulutusasteiden välillä on havaittavissa eroja, jotka ovat loo-
gisia suhteessa koulutustasojen välisiin painopiste-eroihin. Toisen asteen osalta osaamisia ei 
kysytty kuin taulukossa sinisellä näkyvien osa-alueiden osalta. Kuvassa esitettyä toteu-
tusosaamista vastasi toisen asteen kysymyksissä ”työmaalla tarvittava osaaminen, työturval-
lisuus”, josta keskiarvo oli 2,49. 
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Kuva 4. Työnantajien arvio vastavalmistuneiden perusosaamisista suhteessa työelämän tarpeisiin. 
Keskiarvot koulutusasteittain. 

 
 

Lisäksi selvitettiin työnantajien näkemyksiä koulutuksen muutostarpeista (Kuva 5). Tauluk-
koa tulkitessa on huomattava, että englannin kielen asemasta kysyttiin eri tavalla yliopisto- 
ja AMK:n ja toisaalta toiselta asteelta valmistuneiden kohdalla. Yliopistosta ja AMK:sta val-
mistuneiden kohdalla väite oli muodossa “Opetuskieli on vaihdettava englanniksi”, koska tä-
tä kohti ollaan jo käytännössä siirtymässä. Toiselta asteelta valmistuneiden kohdalla väite oli 
muodossa “englanninkielistä opetusta on lisättävä”.  
 
Yleisenä trendinä vastauksissa näyttäisi olevan, että työnantajat toivovat suurempaa muu-
tosta toisen asteen koulutukseen kuin yliopisto- ja AMK-koulutukseen. Työnantajien mukaan 
toisella asteella alalle tarvittaisiin sekä lisää hakijoita koulutukseen että enemmän tutkinnon 
suorittaneita. Sekä opetusmenetelmiin että -sisältöihin toivotaan uudistuksia kaikilla koulu-
tustasoilla. Kaikkein voimallisimmin kaikilla koulutustasoilla toivottiin yritysten ja oppilaitos-
ten välisen yhteistyön lisäämistä. Opetuskielen vaihtaminen englanniksi yliopisto- ja AMK-
koulutuksissa ei sen sijaan saanut kannatusta työnantajien keskuudessa. Työnantajat eivät 
myöskään näytä erityisen innokkailta ulkomaalaisten opiskelijoiden osuuden lisäämisestä ai-
nakaan yliopisto- ja AMK-opiskelijoiden osalta. 
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Kuva 5. Ota kantaa väitteisiin, vastausten keskiarvot. 1= täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. 
 

 

Osaamisen kehittäminen ja siirtäminen 

Osaamisen kehittämistä urapolun aikana lähestyttiin omalla kysymyksellään. Tulokset toi-
saalta vahvistavat haastatteluissa saatua kuvaa työssäoppimisen keskeisestä roolista osaa-
misen kehittämisessä, toisaalta vastauksista nousee esiin myös muita koulutusmuotoja. Ky-
selyn tulokset myös vahvistavat haastattelujen perusteella saatua käsitystä yritysten sisäis-
ten koulutusten merkityksestä täydennyskoulutuksessa. Toisaalta haastatteluissa saatu kuva 
mestari-kisälli -mallin merkityksestä ei saanut yksiselitteisesti vahvistusta. Tämä saattaa joh-
tua siitä, että terminä “mestari-kisälli -malli” ei ole yhtä tunnettu kiinteistöalalla kuin mitä se 
on rakentamisalalla.  
 
Osaamisen siirtämistä käsiteltiin kysymällä yritysten rekrytointiaikeista. Vastausten perus-
teella henkilöstön eläköityminen vaikuttaa työnantajien silmissä olevan rekrytointiaikeisiin 
eniten vaikuttava tekijä. Kolmannes vastaajista piti tärkeänä myös uuden osaamisen tarvet-
ta, mutta suunnilleen yhtä moni valitsi tärkeiksi suhdanteet ja markkinaosuuden muutokset.  
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Kuva 6. Kuinka ylläpidätte ja kehitätte oman henkilöstönne osaamista? 1 = ei lainkaan käytetty, 4 = 
paljon käytetty.  

Kuva 7. Mitkä tekijät vaikuttavat eniten yrityksenne rekrytointiaikeisiin lähitulevaisuudessa? Valit-
se kaksi tärkeintä. 
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Työnantajakyselyn mukaan 
 

 Vastavalmistuneiden osaaminen oli kaikilla koulutustasoilla lähes ”riittävän hyvä”. 
 Kaikilla koulutustasoilla toivottiin opetussisältöjen ja -menetelmien kehittämistä. 
 Erityisesti yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä tulisi lisätä. 
 Työssäoppiminen on ammattilaisen tärkein keino kehittää osaamistaan. 
 Eläköityminen ohjaa yrityksen rekrytointiaikeita, mutta siihen on varauduttu. 
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5.2 Esimerkki urapolkujen tutkimisesta 

Työnantajakysely painottui vastavalmistuneiden osaamisiin kiinteistö- ja rakentamisalan ylei-
sellä tasolla. Koulutusjärjestelmän ja varsinkin yksittäisten tutkintojen pitkän aikavälin kehit-
tämistä mietittäessä olisi kuitenkin pystyttävä tarkemmin perehtymään tutkinnon suoritta-
neiden uraan ja sen matkan varrella tuomiin valintoihin. Aiheesta on toimialalla vain niukasti 
määrällistä tai laadullista tutkimustietoa. 
 
Esimerkki ammattilaisten itsensä kuvaamista osaamisista ja urapoluista saatiin Suomen Ra-
kennusinsinöörien Liitto RILin vuoden 2011 palkkakyselyn yhteydessä (RIL 2012). Vaikka vas-
taajajoukko (noin 730 rakennusalan diplomi-insinööriä) edustaa vain noin 0,2 prosenttia ko-
ko kiinteistö- ja rakentamisalan työvoimasta, voi kyselyn mallia vastaisuudessa monistaa mil-
le tahansa toimialan alasektorille tai tutkintonimikkeelle. Vain näin voidaan saada kovia nu-
meerisia tietoja alan ammattilaisten todellisesta urakehityksestä. 
 
 
 

 

 
Kuva 8. Esimerkki urapolkujen tutkimisesta: rakennusalan diplomi-insinöörit. 
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Työuraa ja osaamista käsitteleviä kysymyksiä sisällytettiin RILin palkkakyselyyn ensimmäistä 
kertaa. Vuoden 2011 lopussa vastaajien työuran pituus oli keskimäärin 14,8 vuotta. Ura pyy-
dettiin jakamaan korkeintaan viiteen työtehtävään. Yksittäisen tehtävän kesto oli keskimää-
rin 5,1 vuotta. 
 
Rakennusalan diplomi-insinöörin urapolku johtaa neljällä askeleella ja noin 20 vuodessa käy-
tännössä yhtä suurin todennäköisyyksin itsenäisen asiantuntijan, päällikön tai yksikön johta-
jan rooliin. Koko organisaation johtoon nousee viidennessä työtehtävässään lähes joka vii-
des. Vastaajien mukaan nykyisessä työtehtävässä tarvittavista osaamisista tärkeimpiä ovat 
teknis-tieteellinen yleisosaaminen ja looginen ajattelu, sosiaaliset taidot sekä ajankohtainen 
tieto toimialasta kokonaisuutena.  
 
55 prosenttia vastaajista ei ollut osallistunut vuoden 2011 aikana täydennyskoulutuksiin. 
Täydennyskoulutuksiin osallistuneet olivat käyttäneet siihen keskimäärin 5 päivää vuodessa. 
 

 
 

 

Kuva 9. Esimerkki urapolkujen tutkimisesta: rakennusalan diplomi-insinöörit. 
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6. TULOSTEN YHTEENVETO 

6.1 Koulutus ja työelämän osaamistarpeet 

Koulutuksen ja työelämän vastuunjako selväksi 

Koulutuksen ja työelämän vastuunjaosta näyttäisi haastattelujen perusteella vallitsevan yh-
teisymmärrys ainakin yleisellä tasolla: Koulutuksen tehtävänä on tarjota alalla tarvittava pe-
rusosaaminen ja hieman välinetaitoja. Syvän ja soveltavan osaamisen saavuttamiseen vaadi-
taan työkokemusta ja ammatillista kasvua. Tämä tarkoittaisi koulutusohjelmien suunnittelua 
siten, että niistä valmistuneilla olisi riittävä perustietojen ja -taitojen taso, jonka pohjalta op-
pia työelämän edellyttämiä sovelluksia. Tältä osin tämän selvityksen tulokset ovat linjassa 
aiempien selvitysten kanssa (esim. TEK 2009), joiden mukaan tutkintojen pitäisi vastata pit-
kän tähtäimen osaamistarpeisiin. 
 
Ongelmallisemmaksi kysymys muuttuu kun lähdetään pohtimaan perusosaamisen tarkem-
paa sisältöä. Työnantajille suunnatussa kyselyssä vastavalmistuneiden ”alan perustiedot ylei-
sesti” oli arvioitu kaikilla koulutusasteilla lähentelevän ”riittävän hyvää”. Tämä antaisi viittei-
tä siitä, että parannettavaa vielä olisi. Yksi haastateltavista määritteli perusosaamisen tärke-
äksi ominaisuudeksi sen pysyvyyden; näin esimerkiksi rakentamisalalla tarpeellinen matema-
tiikan ja fysiikan osaaminen voisi olla monessa koulutusohjelmassa perusosaamista. Perus-
osaamisen määrittelyyn liittyvät valinnat voivat olla vaikeita. Esimerkiksi diplomi-insinööri 
saattaa usein päätyä pian valmistumisensa jälkeen konsultoivaan tai hallinnolliseen työhön, 
jossa tarvitaan muutakin kuin oman alansa substanssiosaamista. 
 
Koulutasosta riippumatta kiinteistö- ja rakentamisalalle vastavalmistunut aloittaa yleensä 
avustavista tehtävistä, kasvaa niissä vaiheittain itsenäiseksi ja mahdollisesti myöhemmin 
esimiestehtäviin. Tämä on luonteenomaista alalle, jolla epäonnistumisen riski on todellinen 
ja konkreettinen muutenkin kuin rahamääräisesti mitattuna. Siksi myös johtajuus alalla pe-
rinteisesti nojautuu juuri vahvaan substanssiosaamiseen. Sama vaatimus pätee siis läpi koko 
hierarkian.  
 
Perusosaamisten määrittämisessä koulutusohjelmittain on tehtävä välttämättömiä strategi-
sia valintoja. Periaate, jonka mukaan perusosaaminen on sitä, jonka tarve pysyy myös muu-
toksen keskellä ja joka on sovellettavissa yhä uusiin muutoksiin, voisi tarjota hyvä lähtökoh-
dan tälle strategiatyölle. 
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Kuva 10. Työmaaosaamisen noidankehä 

 
Työmaaosaaminen haasteet 

Vaikka yleisarvio vastavalmistuneiden osaamistasosta oli niin kyselyn kuin haastattelujen 
pohjalta tyydyttävä, nousi työmaaosaaminen haastatteluissa esille haasteellisena osa-
alueena. Pulaa koettiin olevan sekä osaavista ammattityöntekijöistä että työnjohtajista. Kou-
lutustasoittain työmaille kaivattiin sekä ammatillisen perustutkinnon että korkeakoulutut-
kinnon suorittaneita. Työmaaosaamisen ongelmien nähtiin liittyvän alan laajempaan muu-
tokseen. Tätä yhteyttä on kuvattu kuvassa 10. 
 
Kuva esittää niitä mahdollisia uhkia, joita haastateltavat toivat esille puhuttaessa alan toi-
mintatapojen muutokseen liittyen. Työmaaosaamisessa koetut ongelmat muodostuvat mo-
nen samanaikaisen ja toisiaan ruokkivan kehityskulun yhteisvaikutuksena. Näin ollen työ-
maaosaamisen ongelmiin olisi mahdollista tarttua kohdistamalla toimenpiteet eri kohtiin 
noidankehää. 

 

Lähiesimiesten osaaminen ja koulutuspohja 

Kysymys lähiesimiesten koulutuspohjasta näyttäisi olevan yhteinen niin rakentamisalalle 
kuin osalle kiinteistö- ja kotityöpalvelualaa. Karkeasti ottaen vaihtoehtoina olisi joko lä-
hiesimiestehtävien täyttäminen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla, tai sitten am-
matillisen tutkinnon suorittaneiden lisäkoulutus esimiestehtäviin. Molemmissa vaihtoeh-
doissa on omat ongelmansa. Rakentamisalan haastattelujen perusteella lähiesimiesten am-
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mattikorkeakoulutuksessa on kaksi ongelmaa, joista toinen liittyy koulutuksen sisältöön, toi-
nen valmistumisen jälkeiseen urapolkuun.  
 
AMK-koulutuksen osalta tutkintonimike ei välttämättä tarjoa työnantajalle ymmärrystä siitä, 
millainen on palkattavan vastavalmistuneen osaamisprofiili. Haastatteluissa nousi esille huoli 
siitä, että ammattikorkeakoulujen kilpaillessa opiskelijoista, koulutusohjelmista räätälöidään 
“pehmeämpiä” eivätkä ne välttämättä tarjoa sitä käytännöllistä osaamispohjaa, jota työelä-
mässä tarvittaisiin. Toisaalta lähiesimiehen työn kannalta käytännön työkokemus on tärkeäs-
sä osassa. Voidaan hyvin kysyä, onko sitä järkevää edes odottaa AMK:sta vastavalmistuneel-
ta. 
 
Valmistumisen jälkeisen urapolun osalta rakentamisalan haastatteluissa tuli esille, että 
AMK:sta valmistuneilla ei välttämättä ole halua viettää työmaatehtävissä useita vuosia, vaan 
heidän tavoitteenaan on usein siirtyä toimistotehtäviin. Näin lähiesimiestehtävissä tarpeelli-
nen työkokemus jää karttumatta. 
 
Ammattityöntekijöiden koulutus lähiesimiehiksi sisältää omat ongelmansa. Esimiestyössä 
tarvittavia taitoja ei liene useimmissa tapauksissa mahdollista tai järkevää sisällyttää amma-
tillisiin perustutkintoihin. Toisaalta ammatillisten perustutkintojen heikko houkuttelevuus 
näyttäytyi usealle haastateltavalle ongelmana, ja työnantajakysely antaa tukea tälle käsityk-
selle. Ammattityöntekijöiden täydennyskoulutusta tulisikin kehittää niin, että ammattityön-
tekijälle lähiesimiestehtäviin eteneminen olisi selkeä mahdollisuus. 
 
 

Kokeneet ammattilaiset: kova kysyntä, rajallinen tarjonta 

Vastavalmistuneiden osaamistason lisäksi yrityksissä oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä myös 
heidän määräänsä työmarkkinoilla. Työnantajakyselyssä tosin toivottiin toiselle asteelle ny-
kyistä enemmän valmistuvia. Haastateltavista useampi nosti ajankohtaisena ongelmana esil-
le kokeneiden ammattilaisten saatavuuden. Syiksi esitettiin kokeneiden ammattilaisten kova 
kysyntä ja toisaalta suhteellisen rajallinen tarjonta. 
 
Haastateltavien mukaan kokeneiden ammattilaisten kova kysyntä perustuu siihen, että tilaa-
jat haluavat varmistaa saavansa parasta mahdollista osaamista. Tämä korostuu erityisesti 
suunnittelussa ja konsultointipalveluissa. Haastatellut näyttävät siis varmistavan edellä esi-
tettyä kuvaa perus- ja syvästä osaamisesta: syvän osaamisen voi saavuttaa lopulta vasta pi-
demmän työkokemuksen kautta. 
 
Kokeneiden ammattilaisten rajallista tarjontaa haastateltavat selittivät 90-luvun laman jälki-
vaikutuksilla. Heidän mukaansa tuona aikana alalta poistui osaavaa työvoimaa ja sille ei vas-
tavalmistuneena päässyt sisään. Tämän seurauksena tänä päivänä noin 50-vuotiaiden työn-
tekijöiden ikäryhmä on siksi pieni. Mikäli tämä selitys pitää paikkansa, se asettaa alalle va-
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roittavan esimerkin voimakkaiden suhdannevaihteluiden pitkäaikaisista vaikutuksista. Oppi-
laitosten vastuuta alan syklisyyden opiskelijoille ja valmistuneille aiheuttamista riskeistä on-
kin korostettu myös aiemmissa selvityksissä. 
 
 
 
Suhteessa työelämän osaamistarpeisiin koulutuksessa tulisi  
 

 Määrittää selkeästi se perustietojen ja -taitojen osaamiskokonaisuus, jonka tuottaminen 
on koulutusohjelman ensisijaisena tarkoituksena. 

 Kiinnittää erityistä huomiota riittävään työmaaosaamisen luomiseen opiskelijoille. 
 Kiinnittää erityistä huomiota lähiesimiesten riittävän ja rooliin sitouttavan koulutuksen 

järjestämiseen.  
 Huomioida koulutusmäärissä suhdanteita siinä määrin kuin se on mahdollista. 

 
 
 
 

6.2 Urapolut ja osaamisen kehittäminen 

Erikoistuminen koulutuksessa ja urapolulla 

Erikoistumista käsiteltiin tässä selvityksessä urapolun eri vaiheiden yhteyksissä. Osassa kou-
lutuksia erikoistuminen tapahtuu jo koulutuksen aikana opintolinjavalintojen kautta. Eräs 
haastateltavista kiinnitti huomiota siihen, että opiskelijoiden opintolinjavalinnoissa voi hel-
posti käydä niin, että ”pehmeämmät”, vähemmän alan vaikeaan substanssiin pohjaavat 
opintolinjat saattavat näissä valinnoissa vaikuttaa opiskelijoille houkuttelevimmilta, mikä voi 
vääristää valmistuneiden osaamisprofiileja. Toinen haastateltava näki että koulutuksen jär-
jestäjien pitäisi kantaa vastuunsa kaikkien tarjoamiensa opintolinjojen markkinoinnista opis-
kelijoille. Tässä hän näki myös konkreettisen mahdollisuuden oppilaitosten ja yritysten yh-
teistyön kehittämiselle - yritykset voisivat kertoa, minkälaisiin työtehtäviin tietyltä opintolin-
jalta valmistuneet ovat käytännössä päätyneet. 
 
Haastatteluissa vallitsi yksimielisyys siitä, että työkokemuksen myötä urapolut alalla väistä-
mättä eriytyvät. Useimmiten erotettiin toisistaan johtaja- ja asiantuntijapolku. Näiden polku-
jen osalta katsottiin, että eriytymisen pitäisi tapahtua vähitellen työuran aikana. Erityisesti 
rakentamisalan insinööritaustaiset haastateltavat painottivat sitä, että esimiestyönkin pitäisi 
alalla perustua vahvaan alan substanssin hallintaan. Henkilöstöhallinnon edustajat yleensä 
painottivat sitä, että eri polut varmistavat sen, että erilaisille ihmisille on tarjolla etenemis-
mahdollisuuksia. 
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Täydennyskoulutus 

Substanssin hallintaan perustuva johtaminen aiheuttaa täydennyskoulutukselle haasteita, 
kun johtaja-asemaan edenneelle pitäisi kouluttaa myös uudessa tehtävässä tarvittavia esi-
miestaitoja. Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että ainakin suuremmat yritykset järjes-
tävät tarvitsemansa täydennyskoulutuksen pääsääntöisesti itse. Työnantajakyselyssä täy-
dennyskoulutus nousi esille melko käytettynä osaamisen kehittämisen muotona. 
 
Täydennyskoulutuksen osalta voisi pohtia koulutuksen järjestäjien ja työelämän välistä työn-
jakoa – tällä hetkellä näyttää siltä, että yritykset järjestävät täydennyskoulutuksen itse, omiin 
tarpeisiinsa. Koulutukseen hakeutuminen yrityksen sisäisten koulutusten ulkopuolelle näyt-
täisi pohjaavan lähinnä työntekijöiden itse esille ottamiin yksilöllisiin tarpeisiin. Täydennys-
koulutuksen kehittäminen joustavaksi mahdollisuudeksi perustutkinnon suorittaneiden 
osaamisen täydentämiseen on noussut esille myös aikaisemmissa selvityshankkeissa erityi-
sesti korkeakoulutettujen kohdalla. 

 
Työssäoppiminen ja mestari-kisälli -malli 

Haastattelujen pohjalta työssäoppiminen ja mestari-kisälli -malli nousivat keskeisiksi tavoiksi, 
joilla osaamista kehitetään urapolun aikana. Myös sähköisessä kyselyssä työssäoppiminen 
erottui selkeästi tärkeimmäksi osaamisen kehittämisen muodoksi mestari-kisälli -mallin saa-
dessa vähemmän kannatusta. Tämä voi johtua siitä, että mestari-kisälli -malli on terminä tu-
tumpi rakentamis- kuin kiinteistöalalla.  
 
Koulutusasteeseen katsomatta merkittävä osa osaamisen kehittämisestä urapolun aikana 
tapahtuu alalla työssäoppimisen kautta, usein vanhemman työntekijän ohjauksessa. Haasta-
teltavien mukaan tämä on alan vanha tapa, jossa on paljon hyviä puolia - muun muassa 
osaamisen siirtäminen tapahtuu näin luontevasti työn ohessa. Alalla voitaisiin myös miettiä, 
miten jo tapahtuvaa työssäoppimista voisi tukea ja kehittää. Yksi mahdollisuus olisi eri koulu-
tustaustojen sekoittamisessa - kokenut ammattityöntekijä ja vastavalmistunut korkeakoulu-
tettu voisivat joissain tapauksissa toimia osana samaa tiimiä tai työparina, jolloin molemmilla 
olisi opittavaa toisiltaan. Tämä olisi yksi mahdollinen ratkaisu edellä esitettyihin työmaa- ja 
lähiesimiesosaamisen ongelmiin. 
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Suhteessa urapolkuihin ja osaamisen kehittämiseen 
 

 Urapolut eriytyvät luonnostaan ammattilaisen edetessä työurallaan. 
 Esimies- ja asiantuntijapolut muistuttavat toimialalla toisiaan tavanomaista enemmän si-

käli, että johtamisenkin odotetaan perustuvan vahvaan asiantuntijuuteen. 
 Koulutuksen suuntautumisvaihtoehtojen yhtäläisyyksiä, eroja ja mahdollisia urapolkuja 

tulisi kirkastaa opiskelijoille nykyistä paremmin. 
 Täydennyskoulutus on tällä hetkellä pääsääntöisesti työnantajien sisäisesti järjestämää, 

mutta sen kehittämistä voitaisiin tehdä yhdessä oppilaitosten kanssa. 
 Eniten käytettyä oppimismenetelmää eli työssäoppimista voisi kehittää mm. tuomalla 

yhteen eri koulutustaustojen ihmisiä. 
 
 
 

6.3 Osaamisen siirtäminen 

Osaamisen siirtämistä käsiteltiin eläköitymisen ja toisaalta henkilöstön liikkuvuuden teemo-
jen kautta. Työnantajahaastatteluiden ja sähköisen kyselyn tulokset tukivat näiltä osin toisi-
aan. Kyselyyn vastanneista työnantajista yli puolet katsoi eläköitymisen vaikuttavan merkit-
tävästi tulevaisuuden rekrytointeihinsa. Toisaalta asiantuntijahaastatteluissa painottui se, et-
tä eläköitymisen todellisuus on ollut yritysten tiedossa jo pidemmän aikaa ja siihen on myös 
varauduttu, muun muassa mestari-kisälli -mallilla ja työn dokumentoinnin lisäämisenä. Elä-
köitymisen aiheuttamien haasteiden nähtiin edellyttävän pikemminkin yrityskohtaisia hyviä 
käytäntöjä kuin esimerkiksi alan koulutusta koskevia rakenteellisia uudistuksia.  
 
Osaamisen siirtämistä käsiteltiin myös henkilöstön liikkuvuuden teeman kautta. Kyselyyn 
vastanneista työnantajista 22 prosenttia piti alan sisäisestä liikkuvuudesta aiheutuvaa rekry-
tointitarvetta merkittävänä lähitulevaisuuden rekrytointeihin vaikuttavana tekijänä. Haastat-
teluissa liikkuvuuteen suhtauduttiin joko uhkana tai mahdollisuutena. Uhkakuvana on, että 
alan yritysten kilpailu rajatuista osaajista on alan kokonaisuuden kannalta nollasummapeliä. 
Toisaalta haastateltavat näkivät liikkuvuudessa myös mahdollisuuksia huippuosaamisen ke-
hittymiseen, kun uudessa työpaikassa aukeaa kehitysmahdollisuuksia joita entisessä ei olisi 
ollut tarjolla. Kyselyyn vastanneista 35 prosenttia koki uuden osaamisen tarpeen vaikuttavan 
lähitulevaisuuden rekrytointiaikeisiin merkittävässä määrin. 
 
Suhtautuminen vaikuttaisi pohjautuvan erilaisiin näkemyksiin alalla tarvittavan osaamisen 
luonteesta ja sen tarjonnasta. Uhkakuva nollasummapelistä lienee aiheellinen tilanteissa, 
jossa jotain tiettyä erityisosaamista on työvoimassa tarjolla liian vähän yritysten tarpeisiin 
nähden. Toisaalta on selvää, että huippuosaamisen kehittyminen edellyttää myös alan sisäis-
tä liikkuvuutta. 
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Osaamisen siirtämisessä 
 

 Keskeistä on ennakoiva osaamisen jakaminen, jotta kenestäkään ei tule korvaamatonta. 
 Tiimimäiset työtavat, prosessikuvaukset ja dokumentointi ovat välttämättömiä työkaluja. 
 Osaamisen jakamisen rinnalla on huolehdittava ammatillisten verkostojen jakamisesta. 
 Eläköityminen tunnistetaan haasteeksi, mutta siihen on pystytty varautumaan. 

 

 

6.4 Koulutusastekohtaisia havaintoja 

Ammatillinen toinen aste 

 Yleisesti haasteena on alan koulutuksen houkuttelevuus ja koulutuksen läpäisy. 
 Rakentamisalan vastavalmistuneilla haasteena on riittävä työmaaosaaminen. 
 Kyselyn avovastausten perusteella suomalaisille ammattityöntekijöille koetaan olevan 

tarvetta; samaan aikaan heistä on kuitenkin pulaa. 

Ammattikorkeakoulut 

 Oppilaitosten keskinäinen kilpailu voi vaikuttaa niiden tarjoamien koulutusohjelmien si-
sältöön, usein alan näkökulmasta heikentävästi. 

 Yleisvire haastatteluissa oli se, että ammattikorkeakouluissa painopiste on siirtynyt tur-
han paljon korkeakoulutukseen ammatillisuuden kustannuksella. 

 Rakentamisalalla ura työmaalla ei houkuttele AMK:sta valmistuneita, vaan heillä on tai-
pumusta tähdätä toimistotehtäviin, jolloin työmaalla kaivattavaa työkokemusta ei ehdi 
karttua. 

Yliopistot 

 Yliopistokoulutuksen keskeinen haaste on löytää tasapaino alan substanssiin perustuvan 
koulutuksen ja työelämässä käytännössä tarvittavan ‘pehmeämmän osaamisen’ välillä.  

 Yliopistokoulutetut tunnistavat tärkeimmäksi yhteiseksi osaamisekseen teknis-
tieteellisen yleisosaamisen, joka siis yhdistää kaikkia hyvinkin erityyppisissä rooleissa 
toimivia. 

 Täydennyskoulutuksia voisi kehittää myös yritysten ja yliopistojen välisenä yhteistyönä.  
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7. HUOMIOITA LAADULLISEN ENNAKOINTITYÖN HAASTEISTA 

7.1 Rajauksen merkitys 

Laadullisen ennakointityön keskeinen haaste on onnistunut selvityksen suuntaaminen ja sel-
vityksen aihepiirin rajaus. Hyvän suunnittelun merkitys korostuu, kun selvitys toteutetaan 
nopeassa aikataulussa. Suunnittelussa pitäisi selkeästi määritellä ainakin alakokonaisuus, jo-
ta selvitys koskee. Mitä paremmin aiheen rajauksessa onnistutaan, sitä paremmin selvitys 
voi vastata siihen kohdistuneisiin odotuksiin. 
 
Tämän selvityksen kohteena oli kiinteistö- ja rakentamisala kokonaisuutena. Tavoitteena oli 
muodostaa synteesi ja yhteenveto aiemmin tehdyistä ennakointihankkeista. Tämän lisäksi 
laajempaa kokonaiskuvaa tavoiteltiin haastattelemalla työnantajia sekä toteuttamalla työn-
antajasektorille kysely osaamistarpeista. Laajasta ja monipuolisesti kohteesta johtuen teim-
me varhaisessa vaiheessa valinnan, että tämä selvitys pyrkisi nostamaan esille yleisiä teemo-
ja, josta suuri osa koskee koko klusteria. Koulutustoimikuntien on harjoitettava kriittistä tar-
kastelua sen suhteen, missä määrin nämä yleiset teemat koskevat heidän toimintansa piirin 
koskevia aloja. Jos selvityskohteeksi olisi otettu vaikka vain yhden koulutustoimikunnan pii-
riin kuuluvat alat tai jokin vielä suppeampi kokonaisuus, sen erityiskysymyksiä olisi ollut 
mahdollista tarkastella tarkemmin. 
 
Ennakointityöllä voi olla tarjottavaa sekä yleisiin teemoihin että erityiskysymyksiin. Nähdäk-
semme ennakointityön jatkuvana vaarana on se, että yleisiä teemoja käsittelevään selvityk-
seen nostetaan erityiskysymyksiä, jotka yleisessä selvityksessä irtoavat asiayhteydestään. 
Tällöin äänensä saa kuuluviin se, joka on sattunut olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, 
eivätkä mahdolliset eriävät tai tasapainottavat näkemykset välttämättä tule kuulluiksi. Vas-
taavasti tarkempien erityiskysymysten käsittelyä haittaa se, jos niitä lähdetään puimaan liian 
yleisen tason teemojen kautta. Esimerkiksi eläköitymisen ja ilmastonmuutoksen kaltaiset 
suuret teemat tarjoavat liian valmiita selitysmalleja, jos niitä lähdetään kritiikittä sovelta-
maan esimerkiksi yksittäisen koulutusohjelman suunnittelussa. 
 

7.2 Selvitysmenetelmät nyt ja tulevaisuudessa 

Tässä selvityksessä käytettiin kahta perinteistä tutkimusmenetelmää, internet-kyselyä ja 
teemahaastatteluita. Kyselyn tulosten hyödyntämistä rajoitti vastaajien määrä. Käsillä ole-
vaan yleisluontoiseen koko kiinteistö- ja rakentamisalaa koskevaan selvitykseen kyselystä 
saatiin kuitenkin käyttökelpoista aineistoa. Kysely oli myös siinä mielessä hyödyllinen, että 
sen tuloksia voitiin peilata teemahaastatteluissa saatuihin käsityksiin. 
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Teemahaastatteluiden kautta hankittu aineisto tarjosi kyselyä syvällisempää ja monin pai-
koin mielenkiintoisempaa materiaalia. Haastattelujen toteuttamisessa on hyvin tärkeää var-
mistaa, että selvityksen aihe tulee tarkasteltua kaikista keskeisistä näkökulmista. Erityistä 
huomiota on siis kiinnitettävä haastateltavien valintaan, joka onnistui nyt hyvin. 
 
Tässä hankkeessa ei hyödynnetty tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, esimerkiksi VOSE-
hankkeessa käytettyä skenaariotyöskentelymenetelmää tai delfoi-asiantuntijapaneelia. Tä-
mä menetelmällinen ero johti nähdäksemme siihen, että tämän selvityksen aikaperspektiivi 
on VOSE:n skenaarioihin verrattuna lähempänä nykyhetkeä ja lähitulevaisuutta. Jos selvityk-
sen laajuuden rajaus on yksi ulottuvuus, tuo aikaperspektiivi toisen ulottuvuuden selvityksen 
kohdentamiseen. Tästä näkökulmasta tämän selvityksen suhdetta aiempiin selvityksiin voisi 
kuvata Taulukossa 1 esitetyllä tavalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 1. Toteutettuja ennakointihankkeita tarkastelun tason ja aikaperspektiivin mukaan. 
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TEK 2009
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2011

ROTI 
2011

OKM 
2011

Oivallus 
2011

TÄMÄ 
RAPORTTI
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Taulukko edustaa yhtä näkemystä siitä, miten aiempien tätä raporttia varten läpikäymiem-
me selvitysten suhteita voisi ymmärtää. Taulukko myös antaa yhden vastauksen siihen, miksi 
ennakointihankkeisiin helposti kohdistuu erisuuntaisia odotuksia. Ennakointihankkeet näyt-
täisivät liikkuvan usein melko yleisellä tasolla, jolloin niissä on vaikea käsitellä yksittäisten 
alojen ja koulutusohjelmien kysymyksiä. Niihin kuitenkin kohdistuu myös paineita jotenkin 
ottaa huomioon näitä yksittäisiä kysymyksiä juuri siitä syystä, että ennakointia tapahtuu vä-
hemmän alemmilla tasoilla.  
 
Tulevissa ennakointihankkeissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, minkä tason ky-
symyksiin halutaan vastata ja mikä on kulloinkin käsillä olevan selvityksen aikaperspektiivi. 
Selvityksiin kohdistuvat odotukset on mitoitettava näiden rajausten mukaan. Kuvassa 11 on 
kuvattu mahdollisia rajaustapoja; kiinteistö- ja rakentamisalalla mielekkäin rajaus seurannee 
vastaisuudessa vallitsevia toimialarajoja, ja sisältää sen piirissä kaikki työnkuvat ja kaikki 
työnantajaroolit – ja samalla kaikki koulutusasteet. 
 

 
Kuva 11. Esimerkkejä ennakoinnin mahdollisiksi rajauksiksi. 
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LIITE. OSAAMISEN ERI OSA-ALUEET, ESIMERKKI. 
 
Mahdollinen kuvaus rakennusalan diplomi-insinöörin osaamisiksi. 
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