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Rakennetun ympäristön merkitys ihmisille ja yrityksille on suuri

• 99 % ihmisten ajankäytöstä • 74 % Suomen kansanvarallisuudesta
• 63 % investoinneista • 46 % kasvihuonepäästöistä • 41 % energian loppukäytöstä
• 20 % bruttokansantuotteesta • 20 % työllisyydestä

Lähde: ROTI-raportti 2015
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tavoitteena taloudellinen,
tehokas ja tarkoituksenmukainen
ohjaus ja kehittäminen

Ihminen viettää valtaosan elämästään rakennetussa ympäristössä. Raken-
nettu omaisuus muodostaa 70 % Suomen koko kansanvarallisuudesta. Tä-
hän omaisuuteen kohdistetaan vuosittain 60 % kaikista investoinneista, ja 
sen toiminnot aiheuttavat 40 % energiankulutuksesta. Rakennuksen perus-
toimintoihin kuten lämmittämiseen ja valaistukseen sekä ilmanvaihtoon 
tarvittavan sähkö-ja lämpöenergian tuotannossa syntyy 35 % maamme kas-
vihuonepäästöistä.

Rakennetun ympäristön kehittäminen ja hoito työllistävät Suomessa suo-
raan ja välillisesti jopa 500 000 työntekijää. Kiinteistö- ja rakentamisalan 
liikevaihto on lähes 30 miljardia euroa vuodessa. Asumismenot (27 %) ovat 
kotitalouksien suurin yksittäinen menoerä, joka vaikuttaa perheen talou-
denpitoon koko eliniän.

Rakennetun ympäristön merkitys on suuri. Sen ohjaukseen ja pitkäjänteiseen 
kehittämiseen on saatava valtakunnallinen kokonaisnäkemys ja riittävät re-
surssit, joita käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Maankäytön, 
rakentamisen, asumisen ja liikenteen koordinointi on koottava yhteen. Myös 
rakennetun ympäristön energia-asiat on sisällytettävä samaan hallintoon.

Nykyisin rakennetun ympäristön tehtävät sijoittuvat hajalleen eri ministe-
riöiden vastuulle. Tämä yhdessä raskaan ja jopa ristiriitaisen normiohjauk-
sen kanssa on johtanut alueellisesti vaihteleviin viranomaiskäytäntöihin ja 
hitaisiin käsittelyprosesseihin. Yhteentoimiva ja tehokas hallinto olisi sekä 
kansalaisten että toimialan kannalta suuri parannus.

Koordinoitu hallinto luo edellytykset kilpailukykyiselle ja investointeja hou-
kuttelevalle yritysympäristölle. Tällaiset yhtenäiset, tehokkaat ja riittävät 
resurssit varmistavat hallinnon kustannustehokkaan ja sujuvan toiminnan.

Edelleen parempi yhteistyö mahdollistaa ripeämmän päätöksenteon; ohja-
uskeinojen optimoinnin, monimutkaisten riippuvuussuhteiden paremman 
hallinnan, pitkäjänteisen kehittämistyön sekä sen tulosten nopean testaa-
misen ja käyttöönoton.

Pitkäjänteisen kehitystyön varmistamiseksi ja resurssien priorisointia var-
ten tarvitaan lisäksi hallituskauden yli ulottuva rakennetun ympäristön toi-
menpideohjelma.

Ohjelman lähtökohtana on oltava kokonaisvaltainen näkemys rakennetun 
ympäristön merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille ja yritysten kilpailuky-
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vylle. Sen tavoitteeksi on asetettava rakennetun ympäristön laadun paran-
taminen ja kansalaisten toiveita vastaavan asuntotarjonnan edellytyksien 
varmistaminen: tonttitarjontaa lisäämällä, kaavamääräyksiä karsimalla, ke-
hittämällä edullisen asumisen konsepteja, infrastruktuuria parantamalla, 
normiohjausta keventämällä, julkisen sektorin resurssien käytön tehostami-
sella sekä edistämällä kehitys- ja innovaatiotoimintaa julkisilla hankinnoilla.

Esimerkkejä vastaavista onnistuneista hallinnon järjestelemisestä edustavat 
Liikennevirasto ja kaupunkiseutujen MAL-sopimukset.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotukset
rakennettua ympäristöä koskevan hallinnon uudistamiseksi:

•	Maankäytön, rakentamisen, asumisen sekä liikenteen kehittäminen ja 
ohjaus kootaan yhteen

•	Rakennetun ympäristön kehittämiseksi laaditaan yli hallituskauden 
ulottuva toimenpideohjelma

lisää laatua koulutukseen

Koulutusta tehostamalla ja osaamista lisäämällä kiinteistö- ja rakentamis-
klusteri kykenee tehokkaasti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Siksi on 
tärkeää, että alan toimijat yhteisesti kehittävät koulutusta ja parantavat sen 
saatavuutta kautta Suomen.

Osaamis- ja koulutustarpeiden määrällistä ja laadullista ennakointia sekä 
seurantaa on tehtävä aktiivisesti ja tiiviissä yhteistyössä kaikkien rakenne-
tun ympäristön elinkaareen liittyvien kiinteistö- ja rakentamisklusterin toi-
mialojen kesken. Toimialoja on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena kattaen 
tasapuolisesti eri ammattialueet ja ottaen huomioon toimintaympäristön 
muutokset.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotukset
osaamisen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi:

•	Klusterin koulutus- ja tutkintotoimikuntien välistä yhteistyötä on li-
sättävä tulevaisuuden tarpeita vastaavan koulutuksen kehittämiseksi. 
Toisen asteen rakenteellinen uudistaminen, valtionosuusrahoitusjär-
jestelmän muutos ja tutkintojen kehittäminen on otettava huomioon 
tutkintotoimikuntien toiminnassa.

osaamiseN ja
tYÖvoimaN saatavuus
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•	Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen ra-
hoituksessa on huomioitava valmistuneiden työllistyminen nykyistä 
suuremmalla painolla. Koulutuksen työelämävastaavuuden varmista-
miseksi on kehitettävä valtakunnallinen, toimialariippumaton työkalu 
valmistuneiden työllistymisen seurantaan.

•	Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammattioppilaitoksissa ja pe-
ruskouluissa on säilytettävä erilaiset, elinkeinoelämän tarpeiden vaati-
mat osaamistavoitteet. Opiskelijan työelämäyhteyttä on tuettava myös 
opintojen aikana kesä- ja harjoitustöiden sekä erilaisten tutustumis-
jaksojen muodossa.

•	Koulutuksen ennakoinnissa ja kehittämisessä on otettava aktiivisesti 
huomioon muodollisesti kouluttamattoman työvoiman suuri määrä 
sekä Suomessa korkeakoulutetun työvoiman kasvava kansainvälinen 
liikkuvuus.

•	Työelämälähtöisten opetussisältöjen ja -menetelmien käyttöä on li-
sättävä kaikilla koulutustasoilla. Ammatillisissa oppilaitoksissa ope-
tushenkilöstön työelämäjaksot on otettava aktiivisemmin käyttöön.

•	Aikuiskoulutusta on lisättävä alalla työskentelevien ammattitaidon 
kehittämiseksi ja alalle tulon helpottamiseksi. Aiemmin hankitun 
osaamisen hyödyntämistä on kehitettävä. Oppisopimuskoulutusta on 
lisättävä. Työelämälähtöisen pätevöintikoulutuksen asema tutkinnon-
omaisena koulutuksena on vahvistettava ja sille on varattava valtion-
osuusrahoitusta.

•	Ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen ja verokohtelun on oltava 
yhdenmukaiset suomalaisten kanssa. Kiinteistöpalvelualalla työsken-
televille on säädettävä rakentamisalan tavoin pakolliseksi veronumero 
ja perustettava veronumerorekisteri.

•	Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta on poistettava työlupame-
nettelystä kiinteistöpalvelualalla.

Koulutusmäärät pidettävä kestävällä tasolla

Tulevalla hallituskaudella kiinteistö- ja rakentamisalalle koulutettavien 
nuorten määrä on pidettävä tasolla, jolla työvoimavaltaisen alan työvoima-
tarpeisiin voidaan vastata. Tämä edellyttää riittävästi koulutuspaikkoja sekä 
nuoriso- että aikuiskoulutuksessa kaikilla koulutusasteilla.

Koulutuksen ennakoinnissa ja kehittämisessä on otettava aktiivisesti huomi-
oon muodollisesti kouluttamattoman vierasperäisen ammattihenkilökunnan 
suuri määrä sekä Suomessa korkeakoulutetun työvoiman kansainvälinen 
liikkuvuus. Näissä on nykyistä paremmin tunnistettava pitkän aikavälin 
muutoksia, ja koulutusjärjestelmää on sen mukaisesti kehitettävä Suomessa 
toimivien yritysten osaavan työvoiman varmistamiseksi.
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oppilaitosten resurssit varmistettava,
yksiköiden erikoistumista edistettävä

Koulutusta tarjoavien oppilaitosten resurssien riittävyys on varmistettava 
korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen takaamiseksi. Yliopistojen, am-
mattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten rahoituksen edellytyk-
sissä on huomioitava valmistuneiden työllistyminen nykyistä merkittävästi 
suuremmalla painolla.

Koulutuksen tarjoajille on kehitettävä koulutustasosta riippumattomia ver-
tailukelpoisia mittareita, joiden avulla koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja 
laatua voidaan ohjata. Koulutuksen työelämävastaavuuden varmistamiseksi 
valmistuneiden seurantaan on kehitettävä valtakunnallinen, toimialariippu-
maton työkalu. Kiinteistö- ja rakentamisala tarjoaa hyvän alustan kehitys-
työlle.

Alan ammatillisten erikoisoppilaitosten toimintaedellytykset on varmistet-
tava valtionosuusrahoitusuudistuksessa vuoteen 2017 mennessä.

Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on säilytettävä erilaiset osaamis-
tavoitteet elinkeinoelämän tarpeiden mukaan. Sen rinnalla oppilaitoksia on 
rohkaistava erikoistumaan alueellisiin vahvuuksiinsa nojautuen. Erikoistu-
misen on perustuttava paikalliseen verkostoitumiseen yritysten, tutkimus-
laitosten ja esimerkiksi ELY-keskusten kautta koordinoitujen kansallisten 
ohjelmien kanssa. Näin syntyvien alueellisten osaamisklustereiden on täy-
dennettävä toisiaan valtakunnallisessa tarkastelussa.

opetuksen sisällöt ajan tasalle

Toimialan painopiste on Suomessa siirtymässä uudisrakentamisesta uudis-
tamiseen, korjausrakentamiseen, ylläpitoon sekä käyttöön. Myös alan kou-
lutuksesta vastaavien on sitouduttava alusta alkaen käyttäjälähtöiseen ja 
kulttuuriarvoja säilyttävään elinkaariajatteluun, jota voidaan soveltaa niin 
fyysisiin rakenteisiin kuin toimintatapoihinkin. Tehokkain keino kestäväm-
män kulttuurin syntymiselle on huomioida se kaikessa koulutuksessa. 

Hallituskaudella 2015–2019 tärkeitä ajankohtaisia osaamisalueita korjausra-
kentamisen lisäksi ovat muun muassa resurssitehokkuus, uudet energiarat-
kaisut, kosteus-, home- ja terveellisyyskysymykset, käytön laajamittainen 
digitalisoituminen sekä yhteiskunnan ja asiakastarpeiden nopeat muutokset.

Koulutusjärjestelmän on tuotettava osaajia, joita yhdistävät korkea tekninen 
osaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ammattiylpeys sekä vastuul-
linen ja asiakaslähtöinen toiminta.

opetusmenetelmien kehittäminen

Osaamisvaatimusten kasvu, monipuolistuminen ja jatkuva muuttuminen 
haastavat perinteiset opetussisällöt ja oppimisen mallit. Perusosaamisaluei-
den tinkimätön läpikäynti luo opiskelijalle välttämättömän osaamispohjan, 
mutta tutkintosuunnan kilpailukyvyn mittaa nuorten mielikuva opetusyk-
sikön ajassa pysymisestä. Tavoite on, että kiinteistö- ja rakentamisala hou-
kuttelee lahjakkaita ja motivoituneita nuoria.
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Opetushenkilöstöä on tuettava ajankohtaisten ja työelämälähtöisten mene-
telmien käytössä koulutuksin, työelämäjaksoin, joustavin metodikokeiluin 
sekä riittävillä opetukseen varatuilla resursseilla.

Tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin liittyvää koulutusta on lisättävä perus-
kouluissa ja lukioissa, ja se on sisällytettävä myös ammatilliseen koulutuk-
seen. Korkea-asteen koulutusten sisältöjä on uudistettava digitaalisiksi.

Opiskeluaikana toteutettavat poikkitieteelliset yhteishankkeet koulivat 
opiskelijoita työelämään. Työelämästä tulevat vierailuluennoitsijat tuovat 
oman hyödyllisen lisänsä opetukseen. Ammatillisten perustutkintojen, am-
mattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä tutkinnon osien suo-
rittamisen merkitys aikuiskoulutuksessa kasvavat pätevyysvaatimusten 
lisääntyessä sekä ammatissa jo toimivien että erityisesti maahanmuuttaji-
en keskuudessa. Kaikilla tutkintojen järjestäjillä on oltava käytettävissään 
valtakunnalliset näyttötutkintoaineistot tutkintojen laadun, vertailtavuuden 
sekä suorittajien oikeusturvan varmistamiseksi.

Elinikäinen oppiminen korostuu jatkuvasti, mikä edellyttää toimialan täyden-
nys-, jatko- ja muuntokoulutuksen kokonaistarkastelua. Aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamisen ja hyväksi lukemisen luotettavia menettelytapoja 
on kehitettävä ja otettava käyttöön eriasteisissa koulutuksissa ja osaamisen 
näytöissä. Toimenpiteillä on edistettävä myös elinikäisen oppimisen ja työ-
elämävalmiuksien säilymistä ja jatkuvaa kehittymistä.

Koulutuksen rahoitusjärjestelmiä koskevien uudistusten pitää palvella 
koulutusuudistusten synnyttämiä sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia. 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoon liittyvät päätökset on tehtävä 
toimialan tarpeiden näkökulmasta ottaen huomioon myös jatkuvat lisä- ja 
täydennyskoulutustarpeet.

Kansainvälisen yhteistyön lisääminen

Kiinteistö- ja rakentamisalan tilaaja-, käyttäjä- ja omistajatahot ovat kan-
sainvälistyneet kymmenessä vuodessa voimakkaasti, ja nyt sama ilmiö on 
laajasti toteutunut myös työntekijätasolla.

Kansainvälistymisen etujen hyödyntämiseksi ja haittojen ennaltaehkäisemi-
seksi on kaikkiin opintosuunnitelmiin lisättävä kansainvälisyysnäkökulma. 
Opettaja-, opiskelija- ja tutkijavaihto ovat keskeisiä keinoja kansainvälisen 
koulutuksen ja yhteistyön kehittämisessä. Monikulttuurisuuden mukanaan 
tuomat haasteet on tunnistettava omaksi kansainvälistymisen alueekseen, 
joka on huomioitava kaikessa alan koulutuksessa.

Kiinteistö- ja rakentamisalan korkeimman tieteellisen tutkimuksen alueella 
Suomi on profiloitunut luotettavaksi kansainvälisten konferenssien pitopai-
kaksi. Tätä mielikuvaa on hyödynnettävä ja kehitettävä aktiivisesti viennin-
edistämisen työkaluna.

työnvälityspalvelujen ja työvoimapoliittisen koulutuksen
kehittäminen työelämälähtöisemmäksi

Sähköisiä työnvälityspalveluja ja tukijärjestelmiä on kehitettävä niin, että 
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ne aktivoivat työnhakijoita omaehtoiseen työnhakuun. ELY-keskusten työ-
elämätuntemusta on vahvistettava kiinteistö- ja rakentamisalan osalta ja 
TE-toimistojen rekisteröintikäytäntö on saatava vastaamaan työelämän tar-
peita. Rekisteröinnissä on otettava nykyistä paremmin huomioon se, ettei-
vät kaikki työttömät työnhakijat sovellu yhä monipuolisempaa osaamista 
vaativiin kiinteistö- ja rakentamisalan töihin.

Työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja on suunnattava yritysten tar-
peista lähtevään koulutukseen ja yrityksen ja työelämän tarpeet on koulu-
tuksen suunnittelussa huomioitava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Työvoimapoliittisen koulutuksen tehokkuuden mittaamisessa on korostet-
tava koulutuksen jälkeisen työllistymisen merkitystä.

ulkomaisen työvoiman käyttö mahdollistettava

Erityisesti jatkuvasta työvoimapulasta kärsivä kiinteistöpalveluala tarvitsee 
tulevaisuudessa yhä enemmän ulkomaista työvoimaa. Myöskään rakentamis-
alalla suomalainen työvoima ei yksin riitä korvaamaan mittavaa eläkepois-
tumaa. Työperäiseen maahanmuuttoon on laadittava nykyistä selkeämmät 
säädökset ja toimintaohjeet. Maahanmuuttajien kielikoulutukseen liittyvää 
vastuunjakoa tulee selkeyttää ja varmistaa, ettei suomen tai ruotsin kielten 
koulutus jää yksinomaan yritysten harteille.

Ulkomaisten työntekijöiden työehtojen noudattamisen viranomaisvalvontaa 
ja lainsäädäntöä on lisättävä myös kiinteistöpalvelualalle niin, että ulko-
maalaisten ja suomalaisten työntekijöiden verokohtelu on mahdollisimman 
yhdenmukaista. Kiinteistöpalvelualalla työskenteleville on säädettävä raken-
tamisalan tavoin pakolliseksi veronumero ja perustettava veronumerorekis-
teri.

suomesta maailmaN
KilPailuKYKYisiN
toimiNtatYmPÄRistÖ3

Kilpailukykyinen suomi
– älykäs ja dynaaminen rakennettu ympäristö

Yhteiskuntamme on keskellä suurta murrosta: digitalisoituminen yhdes-
sä tietovarantojen ja verkon uusien hyödyntämismahdollisuuksien kanssa 
muuttavat voimakkaasti arkea. Ihmisten toimintatavat, työn tekemisen pai-
kat ja sisältö, liikkuminen ja vapaa-ajan vietto muuttuvat.

Toimistotyötä voi tehdä missä ja milloin tahansa – toimistotilojen tarve vä-
henee puoleen ja samalla vähentää ruuhkia. Kauppa siirtyy enenevässä mää-
rin verkkoon vähentäen kaupan tarvitsemaa pinta-alaa lähitulevaisuudessa 
kolmanneksella. Liikkumiseen syntyy uusia tehokkaampia palvelumalleja, 
jotka vähentävät auton omistamisen tarvetta. Muutos parantaa liikenteen 
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tehokkuutta ja vähentää pysäköintitilojen tarvetta. Energian tuotanto siirtyy 
yhä enemmän paikallistasolle ja tämän vuoksi rakennusten ja liikenteen 
energiankulutus pienenee, energiaomavaraisuus lisääntyy sekä tuotanto 
puhdistuu. Samalla öljyriippuvuus pienenee, ja energiahuolto rakentuu uu-
denlaiseksi kokonaisuudeksi. Teollisuustuotanto muuttuu, automatisoituu 
ja osittain paikallistuu. Vanhoja tuotantolinjoja ja teollisuuslaitoksia jää 
pois käytöstä, mutta samaan aikaan robotiikka ja uudet tuotantomenetelmät 
palauttavat teollisen tuotannon kilpailukyvyn Suomessa.

Rakennettu ympäristö on muuttunut staattisesta dynaamiseksi. Tämä on 
huomioitava myös politiikassa. Suomen rakennetusta ympäristöstä voidaan 
kehittää maailman kilpailukykyisin ja houkuttelevin toimintaympäristö ja 
vientituote: tehokas, turvallinen, terveellinen, toimintavarma, mielihyvää 
tuottava, ihmisten ja yritysten toimintaa fasilitoiva, älykäs ja vuorovaikut-
teinen toimintaympäristö.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotukset
kilpailukyvyn varmistamiseksi:

•	Rakennetaan julkinen palveluväylä ja ”yhden luukun” -periaate julki-
seen asiointiin ICT-2015-ohjelman mukaisesti

•	Avataan kaikki hyödynnettävissä olevat julkiset tietokannat yritysten 
ja kansalaisten käyttöön (syksyllä 2014 on hyödynnettävissä olevista 
julkisista tietokannoista avattu vasta murto-osa)

•	Säädetään kohtuulliset maksimiajat investointihankkeiden kaavoitus-, 
luvitus- ja valitusprosessien viranomaiskäsittelyille

•	Poistetaan lainsäädännölliset ja/tai sopimukselliset esteet eri lähteistä 
kertyvän ”big datan” kuten paikannus- ja liikkumistiedon hyödyntä-
miselle.

•	Kohdennetaan julkisia hankintoja laajasti uusien palvelujen luomiseen 
”big datan” hyödyntämiseksi ja muiden innovaatioiden edistämiseksi 
Eurooppa 2020-kilpailukykystrategian mukaisesti

•	Lisätään tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin liittyvää koulutusta perus-
koulussa ja lukiossa

•	Uudistetaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen sisällöt digiai-
kaan ja edistetään korkeatasoisen ja kustannustehokkaan verkko-
opetuksen tarjontaa

•	Rahoitetaan ja edistetään rakennus- ja ICT-alan yhteisiä tutkimus-
hankkeita sekä älykkäiden materiaalien ja tekniikoiden tutkimusta

•	Toteutetaan asunto-osakeyhtiölain muutos, joka mahdollistaa sähköi-
sen asunto-osakerekisterin (arvo-osuusrekisteri) toteuttamisen

•	Toteutetaan sähköinen rakennuslupapalvelu, arkistointi ja ylläpito 
koko maassa
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KiRa-foorumin jäsenyhteisöt:

arkkitehtitoimistojen liitto atl ry

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KvKl ry

Kiinteistötyönantajat ry

lvi-talotekniikkateollisuus ry

Rakennusteollisuus Rt ry

Rakennustietosäätiö Rts

Rakennusmestarit ja -insinöörit amK RKl ry

RaKli ry

suomen isännöintiliitto ry

suomen Kiinteistöliitto ry

suomen Rakennusinsinöörien liitto Ril ry

suunnittelu- ja konsultointiyritykset sKol ry

sähkö- ja teleurakoitsijaliitto stul ry

Lue lisätietoa netissä osoitteessa:

www.kirafoorumi.fi

KiiNteistÖ- ja
RaKeNtamisFooRumi


