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Yksityisrahoituksen suhteellinen osuus kasvaa

TKI-kentän toimijat:
›  Tiedeyliopistot
›  Tutkimuslaitokset 
›  Ammattikorkeakoulut
›  Yritykset

Tuotekehitys

Soveltava tutkimus

Strateginen tutkimus

Perustutkimus
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TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN (TKI) OSA-ALUEITA
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Rakentamis- ja kiinteistöalan pitkäjänteinen ke-

hittäminen edellyttää riittäviä koulutusresursseja 

kaikilla oppilaitostasoilla. Erityisesti korjausrakenta-

misen, infrarakentamisen sekä kiinteistönhallinnan 

sektoreille tarvittaisiin lisäpanostusta. Kokonaisuu-

tena sekä aloituspaikkoja että opettajaresursseja 

ollaan leikkaamassa, mutta onneksi vain varovasti 

verrattuna moniin muihin aloihin.

Nopein tapa saada päivitettyä osaamista alalle 

on nykyisten ammattilaisten täydennyskoulutus. 

Sen muodot ja sisällöt ovat kuitenkin vasta kehitty-

mässä, eivätkä työnantajat vielä näe täydennyskou-

lutusta kanavana kilpailukykynsä parantamiseen. 

Alan perinne ei arvosta täydennyskoulutusta. 

Määräysten ja käytäntöjen kehittyessä nopeasti 

haasteena on myös osaavien opettajien puute.

Alan ammattilaisten tulevia määrä- ja osaamis-

tarpeita on ennakoitu useilla hankkeilla opetushal-

linnon ja alan yhteistyönä. Määrällistä ja laadullista 

ennakointia on jatkettava ja kehitettävä. Huomi-

KOULUTUS JA KEHITYS

Rakennettu ympäristö 

monimutkaistuu ja alan 

ammattilaisten osaamisvaatimukset 

kasvavat nopeasti. Vähäiset 

panostukset koulutukseen ja 

tutkimukseen ovat voimakkaassa 

ristiriidassa alan kehitystarpeiden 

kanssa.

oon on seuraavaksi otettava yksittäisten, hyvinkin 

kapeiden alueiden tarpeet sekä toisaalta koko alaa 

voimakkaasti muuttava kansainvälistyminen.

Oppiminen ja opiskelu muuttuvat

Suomalaisten nuorten keskuudessa rakentamis- ja 

kiinteistöalan kiinnostavuus on hyvä. Sen seurauk-

sena opiskelija-ainesta riittää kaikilla koulutusta-

soilla. Opiskeluajat ovat kuitenkin varsin pitkiä ja 

läpimenoasteet keskimääräisellä tasolla.

Koulutuksessa poikkileikkaava teema on aktii-

vinen pyrkimys kansainvälistymiseen. Perinteisesti 

vain arkkitehtikoulutus on ollut aidosti kansainvä-

listä, mutta nyt muillakin osa-alueilla suomalaisten 

vaihto-opiskelu ulkomailla on lisääntynyt ja Suo-

meen tulijoitakin on riittävästi. Vaihto-opintojen 

hyväksymistä osaksi suomalaista tutkintoa tulee 

edelleen kehittää.

Yliopistoissa vuonna 2016 käynnistyvät englan-

ninkieliset maisterivaiheen opinnot muuttanevat 

alalle valmistuvien kansallisuusjakaumaa rajusti. 

Ammattikorkeakouluissa on jo englanninkielistä, 

tutkintoon johtavaa koulutusta. Ammatillisessa 

koulutuksessa on tehty koulutusvientiä suomalai-

sessa koulutussäätiössä, joka hyödyntää täkäläisiä 

kokemuksia ja menetelmiä. Ollaan lähellä tilannet-

ta, jossa suomalainen tilaaja ei voi saada palvelua 

suomen kielellä.

Maamme rajojen sisällä rakennustyömaiden 

työntekijöistä jo yli 20 prosenttia tuleekin suoma-

laisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelta, pääosin 

ilman muodollista koulutusta tai pätevyyksiä. 

Yhteensä jopa 40 000 työntekijällään nämä tekevät 
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toimialasta kotimarkkinamme kansainvälistyneim-

män. Muutos on tapahtunut erittäin nopeasti, 

kymmenessä vuodessa.

Työntekijätasolla eläköityminen kasvattaa 

tarvetta ammatillisille osaajille niin nopeasti, että 

joustavia koulutusmuotoja on etsittävä. Niin vieras-

työläisiä kuin syrjäytymisuhan alla olevia suoma-

laisnuoria on mahdollista saada oppisopimus- ja 

täydennyskoulutuksella nopeasti alalle. Koulutuk-

sessa tulee painottaa työturvallisuutta, työn laatua 

ja asiakaspalveluvalmiuksien parantamista. 

Kokonaisuutena oppiminen muuttuu entistäkin 

enemmän työuran aikana osaamisen täydentämi-

seksi ja muuntamiseksi. Täydennyskoulutuksen kus-

tannusten jakoon on siksi löydyttävä uusia malleja, 

jotta kaikki ei jäisi työnantajan vastuulle. Samalla 

toimialan ja valtion tulee kehittää saavutetun osaa-

misen tunnustamisen ja läpinäkyvyyden työkaluja.

Tutkimuksen terävöidyttävä,  

kehityksen nopeuduttava

Rakennus- ja kiinteistöalalla ei perustutkimuksen 

tarpeellisuutta aina ymmärretä, ja tästä johtuen se 

on ollut vähäistä. Samalla myös soveltavan tutki-

muksen ja kehitystyön panokset ovat liian pieniä. 

Tutkijoiden, tuotekehittäjien, kaupallistajien ja 

tilaajien vuorovaikutusta olisi parannettava nykyti-

lanteen korjaamiseksi. 

Tutkimuksen nostamiseksi kansainväliselle 

tasolle on löydettävä ne muutamat kapeat sektorit, 

joilla olemme jo huipputasoa, ja tuettava niitä. Yli-

opistoissa on viime vuosina pyritty muodostamaan 

huippututkimusyksikköjä tällä periaatteella. Esimer-

kiksi Tampereen teknillisen yliopiston kärkialoista 

rakennusfysiikka ja rautatierakenteet on arvioitu 

kansainvälisesti korkeatasoiseksi. Aalto-yliopisto 

on kansainvälistä kärkeä vesitekniikassa ja nyt 

tavoitteena on tehdä huippututkimusta mm. tieto-

mallinnuksen, ydinjätteen loppusijoittamisen sekä 

rakennusmateriaalitekniikan ja rakennusfysiikan 

alueilla. Myös rakennetun ympäristön palveluihin 

panostetaan.

Kapeilla valinnoillaan yliopistot luovat muille 

oppilaitoksille mahdollisuuden valita eri strategi-

oita. Ammattikorkeakoulut ovat hyvin löytämässä 

oman paikkansa osana innovaatioketjua tutkimus-

laitosten ja yliopistojen kanssa.

Kansallisesti rahoitetussa tutkimuksessa tärkeä 

lisä ovat RYM Oy:n, niin sanotun strategisen 

huippuosaamisen keskittymän eli SHOKin, kolme 

ohjelmaa. Niiden teemat ovat tietomallinnus, 

sisäympäristöt ja kaupunkikehitys. Euromääräises-

ti näiden kokonaisvolyymi on noin 60 miljoonaa 

euroa ja kesto neljä vuotta. Samalla Tekes panos-

taa rakennetun ympäristön alueelle erityisesti Ra-

kennettu ympäristö -ohjelman sekä uusien Fiksu 

kaupunki - ja Huippuostajat -ohjelmien kautta.

RYM ja esimerkiksi alan itse kehittämä niin sa-

nottu klinikkatoiminta ovat esimerkkejä siitä, että 

toimiala hakee uusia ratkaisuita yhdessä uusilla 

konsepteilla, aiempaa kevyemmillä rakenteilla 

ja lyhyemmillä hankeajoilla. Kehityskynnyksen 

madaltaminen ja riskin jakaminen on välttämä-

töntä ja se monipuolistaa alan TKI-työkalupakkia 

merkittävästi. 
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KOULUTUS

•	 Sisältö ja menetelmät: 7½  

•	 Koulutuksen rahoitus: 6-

•	 Koulutettavat: 8-

KIITäMME: 

 › Kaikkien osapuolten ponnisteluita 
tutkimuskentän uudelleenjärjestelyssä 

 › Alan yritysten uusimuotoista 
kehitysmyönteisyyttä 

 › Oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä ja 
roolijakoa

MOITIMME: 

 › Valtion ja kuntien varovaista roolia 
innovatiivisten hankintamenettelyiden 
hyödyntäjinä 

 › Yliopistokoulutuksen ja elinkeinoelämän 
yhteistyön vähäisyyttä 

 › Täydennyskoulutuksen mallien hidasta 
uudistumista

TUTKIMUS

•	 T&K:n henkilöresurssit: 6+

•	 T&K:n taloudelliset panokset: 6

•	 T&K:n hyödyntäminen: 6-
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TKI-TOIMINTAAN VAIKUTTAVIA TOIMENPITEITÄ JA OHJELMIA

–2020 EU: Horisontti 2020 -ohjelma

2014–20 Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelma (korvaa OSKEn)

–2017 Tekes: Fiksu kaupunki

2014–16 Tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskeva kokonaisuudistus

2015 Halllitusohjelma

–2015 RYM Oy: Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit 

–2015 Cleantechin strateginen toimintaohjelma

–2015 ELY-keskusten infrahankintojen kehittämisen jatkotyö 

–2015 Tekes: EVE – Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät 

–2015 Tekes: Green Growth – Tie kestävään talouteen 

–2014 RYM Oy: Tilojen laadukas sisäympäristö 

2014 Koulutuksen arviointikeskus aloittaa toimintansa

2014 Yliopistojen ja AMKien yhteisvalinta alkaa

2014 Uusi ammattikorkeakoululaki

2013 Yliopistojen kandidaattikoulutuksen uudistus 

2013 Yliopistojen rahoitusmallin uudistus

–2014 Tekes: Rakennettu ympäristö 

2013 Hallituksen tulevaisuusselonteko 2030

–2013 RYM Oy: Tietomallipohjainen liiketoiminta 

–2013 Tekes: Vesi 

–2013 Sitra: Kuntaohjelma 

–2012 Sitra: Energiaohjelma 

–2012 Tekes: Tila 

–2012 Tekes: Kestävä yhdyskunta 

2011 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011–2016

2011 Sitra: Liikennerevoluutio
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Trendit

Valtioneuvoston tavoitteena on jo pitkään ollut 

opiskeluaikojen lyhentäminen. Kehitys onkin vie-

mässä suuntaan, jossa yliopistosta maisteritasolle 

valmistuvalla on yhä vähemmän harjoittelu- ja 

muuta työkokemusta, siis vähemmän työelämäval-

miuksia. 

Alan ikuistrendejä ovat soveltavan tutkimuk-

sen ja kehitystyön vähäisyys sekä toteuttajapor-

taan vähäinen panos kehitystyössä. Osin kyse on 

tilastoharhasta, koska hankekohtaista kehitystyötä 

kirjataan useimmiten hankkeen suoraksi kuluksi. 

Vikaa voisi nähdä myös tilaajissa, jotka eivät pakota 

yrityksiä kehittymään, toisaalta maamme pienessä 

ja harvainvaltaisessa markkinassa. Lopputuloksena 

tarjolla olevien tuotteiden, teknologioiden ja toteu-

tustapojen määrä näyttää joka tapauksessa olevan 

aina pieni.

Kasvavat ilmiöt

Viime vuosina on syntynyt uusia yksittäisiä toi-

mintatapoja, jotka ovat levinneet nopeasti koko 

kenttään. Rakennusten kaupallinen ympäristöser-

tifiointi on tällainen esimerkki. Suuret toimitilojen 

rakennuttajat ja toteuttajat ovat siirtyneet laajasti 

sertifioimaan uusia kohteitaan.

Tietotekniikka on kasvanut pelkkien ammatti-

laisten suunnittelutyökalusta kansalaisten vai-

kuttamisen mahdollistajaksi. Kuntalaisia voidaan 

osallistaa virtuaaliseen suunnitteluun pelien ja 

tietomallien avulla. Tietotekniikan sovellukset ovat-

kin vasta nyt toden teolla tekemässä läpimurtoa 

rakennettuun ympäristön toimialalle. Esimerkkejä 

ovat mm. uudet sensorit, paikannus, kuvantunnis-

tussovellukset ja suurten tietomäärien käyttäminen 

toiminnan ohjaukseen.

Koko toimialan näkökulmasta hankkeiden 

kokonaiskuva on laajentumassa moniulotteiseksi 

vuorovaikutukseksi. Hankeosapuolten määrä kas-

vaa, ja yhä uusia vaatimuksia on kyettävä ottamaan 

huomioon. Perinteinen osaaminen eli syvällinen 

yhden tai muutaman osa-alueen tuntemus on 

muuttumassa laaja-alaiseksi osaamiseksi. Oman 

ydinosaamisen rinnalla on siis tunnettava muita 

alueita ja pystyttävä vuorovaikutukseen niiden 

ammattilaisten kanssa.

Tutkimuskenttämme on uusien tutkimusryhmi-

en ja -rakenteiden kautta erityisesti anglosaksisen 

maailman huippuyliopistojen kanssa. Tämä vuoro-

vaikutus tulee todennäköisesti säteilemään koko 

alan tulevaan kehitykseen.

Signaalit

Maailman suosituimmat yliopistot ovat avanneet 

kurssisisältöjään internetissä kaikille kiinnostu-

neille ilmaiseksi käyttöön. Samalla moni niistä on 

perustanut useita toimipisteitä kasvaviin talouksiin. 

Suomalaisilla oppilaitoksilla on samoille alueille 

orastavaa yhteistyötä.

Internetissä on kasvavassa määrin myös 

laadukkaita työohjevideoita, jotka voivat toimia 

niin omatoimirakentajan kuin ammattilaisenkin 

täsmäoppaina ennen työhön ryhtymistä. Ohjeet on 

tehty pääasiassa markkinointitarkoituksessa, mutta 

samalla ne tarjoavat nopeasti kasvavan tietopankin 

välineistä ja menetelmistä. Tiedon laatua on vas-

taanottajan kuitenkin arvioitava itse.
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Miten eteenpäin?

Edellytämme kunnilta aktiivista roolia vaativana 

tilaajana sekä hankintamenettelyjen ja -osaamisen 

kehittäjänä. Edelläkävijyys on kuitenkin mahdollista 

vain teknisen toimen henkilöresursseja vahvistamal-

la, joko itse tai jakamalla tehtäviä muiden kuntien 

kanssa. Myös yhteisiä kehityshankkeita tarvitaan. 

Esimerkki tämän tuomiseksi käytäntöön on inves-

tointien innovaatio-prosentti, jossa 1 % kokonais-

hinnasta osoitetaan kehitystyöhön.

Edellytämme valtiolta koulutusohjelmien ja 

-paikkojen sekä tutkintojen kehittämistä työelä-

män tarpeiden mukaan. Määrällisen ja laadullisen 

ennakoinnin menetelmiä on edelleen kehitettävä ja 

käytettävä tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa. 

Työmaajohdon ja suunnittelijoiden tarve kasvaa 

nopeasti lähitulevaisuudessa. Samalla useilla 

yksittäisillä, kapeilla osaamisalueilla on kyettävä 

nopeaan täydennyskoulutukseen. Opetusresursseja 

on lisättävä riittävällä rahoituksella.

Oppisopimuskoulutusta ja korkeakoulujen 

oppisopimustyyppistä koulutusta on lisättävä ja 

alan pätevöitymisjärjestelmien kehitystä tuettava. 

Täydennys- ja jatkokoulutus on tuotteistettava 

valtion ohjaamana välttämättömäksi ja elinikäiseksi 

jatkoksi peruskoulutukselle. 

Perustutkimuksen rahoituspohja on varmistet-

tava rakennetun ympäristön osa-alueilla. Toimialan 

kansallisten ja EU:n tavoitteita toteuttavien nor-

mien ja lainsäädännön valmistelu ja kehittäminen 

on turvattava moniarvoisen ja riippumattoman 

tutkimus- ja kehitystyön riittävällä resursoinnilla. 

Soveltavaa tutkimusta on tuettava EU:n uuden 

teollisuuspolitiikan mukaisesti yritysriskien vähen-

tämiseksi uusissa toiminnoissa. 

Edellytämme toimialalta kiinnostusta ja rahoitusta 

soveltavaan tutkimukseen ja kehitystyöhön. Pa-

nosten ja tulosten mittaamiseksi on käynnistettävä 

jatkuva seuranta toimialan tutkimuspanoksista. 

Edellytämme erityisesti panostamista nuoriin mm. 

järjestämällä opiskelijoiden työharjoittelut niin, 

että ne tukevat opiskelua. Lisäksi markkinoiden on 

opittava käyttämään täydennyskoulutusta kilpailu-

tekijänä. Tilaajia on rohkaistava vaatimaan yrityksil-

tä todistetusti osaavaa henkilökuntaa.

Edellytämme käyttäjiltä kovempia vaatimuksia 

rakentamis- ja kiinteistöalan lopputuotteille ja pro-

sesseille. Vain vahva ja näkyvä palaute voi pakottaa 

toimialan osaamisen ja kehityksen myönteiseen 

kierteeseen. Jotta palaute osuisi oikeaan, myös 

käyttäjien on kasvatettava osaamistaan. Lopuksi 

edellytämme omaa vastuunkantoa yhteisestä raken-

netusta ympäristöstämme.

Esitämme vuoden 2015 hallitusohjelmaan  

rakennetun ympäristön ministeriön perustamista, 

jotta toimialan koulutukselle ja kehitystoiminnalle 

saataisiin järkevä pääkoordinointitaho. Toimialan 

perustutkimuksen sekä soveltavan ja kehitystyön ra-

hoitusta on lisättävä käytössä olevilla instrumenteil-

la. Innovatiivisia hankintamenetelmiä on käytettävä 

valtion omissa hankinnoissa ja kuntien samanlaista 

yhteistoimintaa on tuettava. Valtion suurinvestoin-

teihin on sisällytettävä ns. kehitysprosentti. 



LUE LISää!

•	 Valtakunnallinen	osaamisen	ennakointi,	VOSE-
hanke. Kiinteistö- ja rakentamisalan pilotti.  
Opetushallitus 2008–2012.

•	 Rakennus-	ja	kiinteistöalan	tulevaisuuden	
näkymiä. Hyyppä. H. (toim) Metropolia Ammatti-
korkeakoulu, rakennus- ja kiinteistöala 2012.

•	 BUILD	UP	Skills.	Suomen	kansallinen	
etenemissuunnitelma: Energiatehokkaan 
rakentamisen osaamisen varmistaminen.  
Teriö, O. & Sorri, J. Helsinki 2013.

•	 Tietopankki	rakentamis-	ja	kiinteistöalan	
koulutuksen kehittäjille. Suomen 
Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 

•	 Rakennettu	ympäristömme	nyt/2025.  
Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi 2011.
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