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• Suhdanne kiinteistö- ja rakennusalalla

• Suunnittelijakoulutuksen nykytila ja suunnittelijoiden tarve

• Muuttuva työ, muuttuvat osaamistarpeet – ajurit ja trendit

• KIRA-alan ammatilliset pätevyydet ja niiden toteaminen

• Tulevaisuus?

Sisältö



Suhdannenäkymä jatkuu hyvänä
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40 miljoonan kuution taso rikki syksyllä, mutta 
luvissa nousu tasaantunut

Lähde: Rakennusteollisuus RT



Perustekijät yhä myönteiset, mutta suhdannetta 

jarruttavia tekijöitäkin on

Lähde: Rakennusteollisuus RT

Kaupungistuminen

Korot

Talouskasvu ja 
työllisyys Resurssipula

Kustannukset

Vuokra-
asuntojen 
kysyntä

Tilannekuva kiinteistö- ja rakennusalalla



Suunnittelusektorin näkymät vuodentakaista 
paremmat
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Lähde: SKOL suhdannekatsaukset



RT:n ennuste, maaliskuu 2018

Rakentaminen, määrän1 muutos, % 2017 2018 2019

Talonrakentaminen, yhteensä 5,0 2,4 0,0

Uudisrakentaminen 7,8 2,8 -1,7

Asuntojen uudisrakentaminen 8,5 5,0 0,0

Muu uudisrakentaminen 7,2 0,8 -3,2

Korjausrakentaminen 2,0 2,0 2,0

Maa- ja vesirakentaminen 4,8 1,0 0,0

Rakentaminen, yhteensä 5,0 2,0 0,0

1 Kiinteähintainen arvonlisäys.

Lähde: Rakennusteollisuus RT



Suunnittelijoita tarvitaan!
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F&F: Suunnittelu ja konsultointiala

18.4.2018

1800 M€ +8 %17 000 2,5 %

• Teknologiateollisuuden yksi päätoimiala
• Sektorit talonrakennus, yhdyskunta ja teollisuus 
• Viennin osuus 16 %



Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta 

joulukuussa 2017.



Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset 
joulukuussa 2017.
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47,7

26,3

15,7

10,3

Henkilöstö koulutustason mukaan, lähde: SKOLin palkkatilasto 2016

AMK Yliopisto Keskiaste (lukio / ammattiopisto) Opisto (teknikko)

SKOLin jäsenyritykset työllistävät noin 
17 000 henkilöä
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Työvoimaan kuuluvat korkeakoulutetut iän ja opintoalan mukaan

Arkkitehtuuri ja rakentaminen Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikka Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Lähde: Vipunen (tilastovuosi 2014)
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Työvoiman kysynnän 
kasvunäkymät ovat 

vahvat

Kooltaan keskimääräistä 
suuremmat ikäluokat 
tulevat eläköitymään 

vuoteen 2025 mennessä

Useat suunnittelu- ja 
konsultointiyritykset 

ovat raportoineet 
osaajapulasta jo 

nykytilassa

Osaamistarveselvityksen tausta

• Tarkastelussa viisi suunnittelu- ja konsultointialan kannalta keskeistä 
tekniikan ja liikenteen koulutusalan opintoalaa

– Arkkitehtuuri ja rakentaminen

– Kone-, metalli- ja energiatekniikka

– Sähkö- ja automaatiotekniikka

– Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

– Ajoneuvo- ja liikennetekniikka

• Selvityksessä esitetyt arviot kysynnästä perustuvat suunnittelu- ja 
konsultointiyrityksille tehdyn kyselyn tuloksiin, VATT:n 
ennakointitietoon sekä opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tietoihin
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Laskennallinen aloittajatarve

• Laskennallinen aloittajatarve laskettiin kaikkien toimialojen 

työvoiman ennakoituun tarpeeseen perustuen, käyttäen 

tavoitteellisia koulutuksen tehokkuus- ja vaikuttavuuskertoimia 

(kokonaiskerroin 75 %)

• AMK-koulutuksen osalta laskennallinen aloittajatarve on 

aloittaneiden määrää suurempi kaikilla opintoaloilla

– Nykytilassa aloittaneita tarkastelluilla opintoaloilla yhteensä on vuosittain noin 

4600 ja laskennallinen aloittajatarve on välillä 7000-7400 skenaariosta riippuen

• DI- ja YAMK- koulutuksen osalta arkkitehtuurin ja rakentamisen 

sekä prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikan opintoaloilla 

aloittajatarpeet ovat aloittaneiden määrää suuremmat

– Nykytilassa aloittaneita tarkastelluilla opintoaloilla yhteensä on vuosittain noin 

2100 ja laskennallinen aloittajatarve on välillä 2550-2800 skenaariosta riippuen
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2100-2650

Vuosittainen 
työvoiman tarve

1050

Vuosittainen 
tutkinto-osuus

1050-1600

Vuosittainen vaje

Suunnittelu- ja konsultointialan osaajat 

• Vuosina 2017-2025 suunnittelu- ja konsultointialalla on 

skenaariosta riippuen vuosittain tarve 2100-2650 tarkasteltujen 

opintoalojen korkeakoulutetulle osaajalle

• Tutkintoennusteen mukaisesta 4900 tutkinnon suorittaneesta 

keskimäärin 1050 työllistyy suunnittelu- ja konsultointialalle

• Yhteisvaikutuksena vuosittain syntyy skenaariosta riippuen 

keskimäärin 1050-1600 osaajan vaje



Nykytila

Koulutuksen julkiseen rahoitukseen on kohdistunut viime 
vuosina useita leikkauksia. Niukkuus on kannustanut 
oppilaitoksia lisäämään keskinäistä yhteistyötä sekä 
keskittämään toimintojaan, mikä on lisännyt toiminnan 
tehokkuutta.  

Vahvistuvana ilmiönä on ollut yhteistyön laajentuminen 
yritysten kanssa. Yritysten roolia  ja vastuuta lisää 
ammatillisen koulutuksen reformi, joka kasvattaa 
työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.

5 ½ 



Nykytila

Koulutusmäärät ovat pääosin kestävällä tasolla, mutta 
tiettyjen opintosuuntien osaajista on syntynyt pulaa. 
Koulutuksen tuottavuutta on pyritty parantamaan lisäämällä 
oppilaitosten yhteistyötä opetuksen järjestämisessä. 

Opetussisällöt ja –menetelmät ovat kehittyneet, mutta 
digitaalisten ratkaisujen tuomia mahdollisuuksia ei 
oppilaitoksissa ole toistaiseksi pystytty täysimääräisesti 
ottamaan käyttöön. Huolestuttavaa on, että opettajien 
osaamisen ylläpitoa on rahapulaan ja kiireisiin vedoten 
laiminlyöty.

7 ½ 



Nykytila

Alan opiskelijoiksi hakevien määrä on pienentynyt, mikä on 
helpottanut koulutukseen pääsyä. 

Kasvava osa yliopistojen maisterivaiheen opiskelijoista on 
suorittanut alemman korkeakoulututkintonsa joko 
ammattikorkeakoulussa tai ulkomailla, mikä aiheuttaa hajontaa 
opiskeluvalmiuksiin. 

Nouseva suhdanne, alan ammattilaisten eläköityminen sekä uusien 
palveluiden syntyminen sektorille ylläpitävät vahvaa työvoiman 
kysyntää, mikä lisää alan vetovoimaa. 

8+



Kyberinsinööri 2030
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18.4.2018
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• Ajurit = syyt

– Digitalisaatio ja tekoäly

– Ekosysteemimallit

– Epätyypilliset työsuhteet

– Kansainvälistyminen

• Trendit = seuraukset

– Keikkatalous

– Erikoistuminen

– Elinikäinen oppiminen ja osaamisen kartuttaminen eri keinoin

– Työn dynaamisuus kasvaa ja osaamistarpeiden ennakoitavuus vaikeutuu

Muuttuva työ, muuttuvat osaamistarpeet
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tutkinto + työkokemus = pätevyys
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FISE OY

RAKENNUS-, LVI- JA 
KIINTEISTÖALAN 
HENKILÖPÄTEVYYSPALVELU

YLLÄPITÄÄ 
PÄTEVYYSREKISTERIÄ JA 
RAKENNUSVIRHEPANKKIA

18 ALAN JÄRJESTÖN 
OMISTUKSESSA

LAAJASTI MUITA 
YHTEISTYÖTAHOJA

fise.fi



FISEN 78 PÄTEVYYSNIMIKETTÄ

LAKIIN PERUSTUVAT PÄTEVYYDET

• 32 kpl

• Perustana MRL

• Rakennusvalvontaviranomainen toteaa 

suunnittelijoiden ja työnjohtajien 

tehtäväkohtaisen kelpoisuuden

• FISEn pätevyys kelpoisuuden toteamisen 

perustana

LAIN EDELLYTTÄMÄT PÄTEVYYDET
• 2 kpl

• Energiatodistuksen laatija

• Kosteusvaurion kuntotutkija

• Perustuvat lakiin ja toimintaan vaaditaan 

voimassa oleva pätevyys

ALAN TARVELÄHTÖISET PÄTEVYYDET
• 44 kpl

• Perustuvat periaatteiltaan MRL:ään tai alan 

omiin laatujärjestelmiin

• Mm. Liikennevirastolle räätälöidyt silta- ja 

infrapätevyydet, tuoteteollisuuden 

laadunvarmistusjärjestelmiin kehitetyt 

pätevyydet, valvojat, rakennuttajat, LVV- ja IV-

kuntotutkijat



Kolmiportainen 

Sanktiojärjestelmä

FISEN PÄTEVYYDEN TOTEAMISJÄRJESTELMÄ
8 SIHTEERIJÄRJESTÖÄ

24 PÄTEVYYSLAUTAKUNTAA, 

JOISSA YHTEENSÄ YLI 200 

ASIANTUNTIJAA

77 PÄTEVYYSNIMIKETTÄ

PÄTEVYYKSIÄ REKISTERISSÄ 

8750 KPL



PÄTEVYYDEN OSOITTAMINEN HAETTAESSA UUTTA PÄTEVYYTTÄ

TIEDOT TAIDOT ASENTEET

TUTKINTO:
Tutkintotodistus

OPINNOT: Pätevyyteen 
vaaditut opintopisteet 
opintorekisteriotteina

MAHDOLLISESTI:

PAKOLLINEN 
PÄTEVYYSKOULUTUS: 
Todistus

PAKOLLINEN 
PÄTEVYYSTENTTI: Hyv.

• Pätevyyslautakunta ei suorita AHOT-
menettelyä, vaan opintopisteet pitää 
olla oppilaitosten todentamia

LAUSUNNOT: 
Ulkopuoliset 
lausunnonantajat

TYÖKOKEMUS: 
Työtodistukset

Referenssit (CV)

MAHDOLLISESTI:

TYÖNÄYTTEET: Esim. 
tutkimusraportteja, 
suunnitelmia

FISEN EETTISET 

OHJEET



MITÄ HYÖTYÄ FISE-PÄTEVYYDESTÄ ON PÄTEVÖITYNEELLE JA ALAN 
TYÖNANTAJILLE?

• Pätevyys on osoitus omasta osaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

• Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai 
työnhaussa.

• Pätevyys auttaa toimijoita palveluidensa tarjoamisessa ja lisää työmahdollisuuksia.

• Pätevyydet ovat osoitus työnantajan vastuullisuudesta ja sitoutumisesta henkilöstönsä osaamisen 
kehittämiseen ja ne toimivat organisaation laadunhallintajärjestelmien osana.

• Pätevyydet palvelevat osaamisen markkinoinnissa ja viestinnässä.

• Pätevyys parantaa rakentamisen laatua ja lisää oman ammattikunnan arvostusta.



MITÄ HYÖTYÄ FISE-PÄTEVYYDESTÄ ON TILAAJILLE?

• Pätevyydet helpottavat asiantuntijoiden löytämistä.

• Pätevyydet ovat tärkeä osa tarjouspyyntöjä ja ne mahdollistavat 
vertailun ja valinnan laatuperusteisesti.

• Pätevyyksiä on saatavilla tarvelähtöisesti kattavasti, jolloin voidaan 
varmistaa ajantasainen osaaminen vaativilla erityisaloilla.

• Pätevyyksillä voidaan varmistaa tilaajan ja heidän käyttämiensä 
rakennuttaja- ja valvojapalvelujen ammattitaito.



MITÄ HYÖTYÄ FISE-PÄTEVYYDESTÄ ON VIRANOMAISILLE?

• FISEn pätevyyspalvelu on yleisesti tunnustettu ja julkinen järjestelmä, 
joka helpottaa ja nopeuttaa kelpoisuuden arviointia.

• Pätevyysrekisteri tarjoaa toimivan työkalun koko maassa.

• Pätevyydellä voidaan luotettavasti osoittaa kelpoisuus myös laaja-alaista 
ja erityisosaamista vaativissa tehtävissä, esimerkkinä pääsuunnittelijat.

• Pätevyydet toimivat alan oman laadunvalvonnan työkaluna 
mahdollistaen osaltaan sääntelyn keventämisen.



Pätevä, pätevämpi, pätevin
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Johtopäätökset - koulutus

• Nykyisistä tutkintomääristä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on pidettävä kynsin 

hampain kiinni, ja tutkintomääriä on hallitusti kasvatettava.  

• Resursseja suunnattava nykyistä paremmin kysynnän mukaisesti.

• Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset opiskelijat tulee sitouttaa nykyistä paremmin 

suomalaisiin työpaikkoihin jo opiskeluvaiheessa.

• Täydennys- ja muuntokoulutusta tulee lisätä. Yhdellä tutkinnolla ei pärjää koko ikää.

• Työvoiman käyttöä, liikkuvuutta ja työvoimareservin hyödyntämistä tehostettava.

• Työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä. 

• Opetuksen ja tutkimuksen laatua sekä toimijoiden yhteistyötä parannettava. 

• Opintosisältöjä ja -menetelmiä on uudistettava jatkuvasti - oppilaitosten on muututtava 

olennaisesti dynaamisemmiksi ja tehokkaammiksi

• Matematiikan ja teknisten alojen vetovoimatyötä on tehostettava jo yläasteella, jotta pitkän 

matematiikan lukijoita saadaan lisää. 



TULEVAISUUS - pätevyydet

• Ammattitaitoisia insinöörejä, rakennusarkkitehteja ja 
rakennusmestareita tarvitaan

• Hankkeet monimutkaistuvat, hintakilpailusta laatukilpailuun

• Rakennusalalla työllistyminen on hyvää ja tietyillä osa-alueilla 
työvoimapulaa

• Ammattitaito perustuu vankkaan matemaattiseen perusosaamiseen

• Varmistettava osaaminen, sillä kehitys syntyy aina osaamisesta

• Perustutkinnossa vankka perusosaaminen ja valmiudet muutokseen

• Lisäosaamiset erikoistumalla

• Jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kulttuuri

PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ



Kiitos mielenkiinnosta!
Kysymyksiä?

helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi
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