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VÄESTÖ ALAN VETOVOIMA VAATIMUKSET

RAHOITUS JA TEHOKKUUSTUNNISTETTAVUUS TUTKINTOSISÄLLÖT

Miksi osaamisstrategia?

SUOMALAISEN TYÖVOIMAN 
OSAAMINEN

KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN

TÄYDENNYS-/MUUNTOKOULUTUKSET

KOULUTUKSEN JA TYÖNVÄLITYKSEN 
DIGITAALINEN EKOSYSTEEMI

Haasteet:

Ratkaisut:
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Rakennusalan osaamistarpeet 

Rakennusteollisuus RT ry:n strategia

Koulutusjärjestelmän 
kehittäminen

- Määrät, sijainnit, ym.

Perusopetus
Toisen asteen koulutus

- Ammattikoulut ja lukiot

Korkea-asteen koulutus

- Ammattikorkeakoulut ja 
yliopistot

Täydennyskoulutus

- Työvoimakoulutus

- Muuntokoulutusprojektit

- Henkilöstökoulutus

TE-palvelut

- Työnvälitys

- Työvoimakoulutus

Rakennusalan vetovoima Maahanmuutto T&K&I
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1. Koulutuksen määrä, sisältö, sijainti ja läpäisyaste vastaavat alan yritysten muuttuviin 
tarpeisiin ja kansainvälisiin haasteisiin (RT:n strategia)
‐ RT kutsuu koolle rehtoritasoisen työryhmän koordinoimaan rakennusalan koulutusta kokonaisuutena

‐ Alan korkeakoulut ovat tunnistettavia ja niiden työnjako on selkeä

‐ Yhteistyötä koulutusasteiden välillä lisätään

‐ Koulutuksen läpäisyastetta parannetaan laajamittaisesti

2. Rakennusalan koulutus vastaa paremmin alan tulevaisuuden tarpeisiin ja alan koulutukseen 
vaikuttava sääntely ja pätevyysvaatimukset ovat kohtuullisella tasolla
‐ Yhteistyössä ympäristöministeriön ja sidosryhmien kanssa perataan normitusta tutkintosisältöjen näkökulmasta

‐ Muutetaan normitusta niin, että alan toimihenkilötehtäviin on helppo tulla ilman rakennusalan korkeakoulututkintoa

3. Varmistetaan rakennusalan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen riittävä rahoitus sekä 
kehitetään yksityisen rahoituksen ratkaisuja
‐ Luodaan teollisuudelle houkuttelevia tapoja rahoittaa rakennusalan koulutusta, erityishuomio amk-rahoituksessa

‐ Turvataan KIRA-digin jatko ja hyödynnetään sen saamaa positiivista julkisuutta alan kehittämisessä ja houkuttelevuudessa

+1   Rakennusalan osaamistaso pysyy yllä jatkuvan oppimisen ansiosta. Sähköinen työnvälityksen 
ja  koulutuksen ekosysteemi poistaa rakennusalan nuoriso- ja kitkatyöttömyyttä ja lisää 
kouluttautumista työuran aikana. Kansainvälisyys on alan voimavara.

‐ Täydennyskoulutuksen rahoitusmalleja kehitetään joustavammiksi ja kustannustehokkaammiksi

‐ Sähköisen työnvälitysalustan rakentaminen rakennusalalle yhteistyössä Tilaajavastuu Oy:n ja TEM:n kanssa

‐ Tarjotaan enemmän englanninkielisiä harjoittelumahdollisuuksia ja  maahanmuuttajille suunnattuja opintopolkuja

Tavoitteet TOP3 + 1



Tavoitteet TOP 10
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5. Rakennusala panostaa alan kehittämiseen ja on digitalisaation etujoukoissa
‐ Lisätään alan T&K&I-panostuksia ja hyödynnetään Business Finlandin rahoitusmahdollisuudet 

laajemmin

‐ Turvataan Kira-DIGIn jatko ja hyödynnetään sen saamaa positiivista julkisuutta alan kehittämisessä 
ja houkuttelevuudessa

‐ Perustetaan alalle ajatuspaja tai hyödynnetään jo olemassa olevia

6. Rakennusala on tiiviisti mukana paikallisessa päätöksenteossa varmistaakseen 
strategisten tavoitteidensa toteutumisen
‐ Rakennusala osallistuu paikallisesti alan koulutusmäärien ennakointiin,  koulutusten sisältöjen  ja 

työvoimapalveluiden suunnitteluun sekä tekee paikallista vaikutustyötä alan houkuttelevuuden 
lisäämiseksi

‐ Luodaan RT:n paikallisen vaikuttamisen suunnitelma
7. Rakennusalalle luodaan uudenlaisia oppimisympäristöjä ja kampusratkaisuja, 

jotka motivoivat opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa sekä tukevat rakennusalan 
tulevaisuuden haasteiden ratkaisuja 
‐ Osallistutaan Myllypuroon tulevan Metropolia ammattikorkeakoulun ja Stadin ammattiopiston 

yhteiskampuksen toteutukseen

‐ Osallistutaan Tampere3-hankkeeseen ja toteutetaan Oulun ratkaisu niin, että ammattioppilaitos on 
siinä mukana.

‐ Osallistutaan myös muiden vastaavien hankkeiden toteutukseen 



Tavoitteet TOP 10
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8. Rakennusala muuttuu kansainvälisemmäksi ja hyödyntää korkeakouluopiskelijoiden 
osaamisen täysimääräisemmin. Rakennusala toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla 
koulutus- ja työmahdollisuuksia myös erityisryhmille (maahanmuuttajat, syrjäytyvät 
nuoret).
‐ Osallistutaan mentor-ohjelman suunnitteluun kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille

‐ Tarjotaan enemmän englanninkielisiä harjoittelumahdollisuuksia

‐ Toteutetaan maahanmuuttajille suunnattuja opintopolkuja

9. Opetushenkilökunnan osaamistaso vastaa rakennusalan työelämän tarpeita ja alalla on 
motivoituneita opettajia, jotka kehittävät alaa eteenpäin yhdessä yritysten ja opiskelijoiden 
kanssa
‐ Kehitetään rakennusalan opetushenkilökunnan palkitsemista

‐ Yhdistetään eri palkitsemistavat ja –tilaisuudet positiivisen näkyvyyden lisäämiseksi

‐ Nostetaan positiivisia koulutusesimerkkejä mediaan
10. Rakennusalan koulutukseen hakeutuu riittävästi soveltuvia henkilöitä, varsinkin 

ammatillisella toisella asteella. Naisten osuus alalla kasvaa.Opetushenkilökunnalla, 
koululaisilla ja heidän vanhemmillaan on hyvä peruskäsitys rakennusalasta
‐ Teetetään tutkimus, joka perustuu laajaan otantaan ja jonka avulla löydetään alavalinnan merkitsevät tekijät ja 

alueelliset erot

‐ Päätetään tutkimustulosten perusteella jatkotoimenpiteistä

‐ Mahdollistetaan työelämään tutustumisjaksot (TET) rakennusalalla laajasti

‐ Osallistutaan rakennusalalle suunnatun Yrityskylä-mallin toteutukseen



Lisätietoja: 

lauri.pakkanen@rakennusteollisuus.fi, puh. 050 522 7797


