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Rakennusalan aloitusmäärät laahaavat jäljessä –
alalla krooninen osaajapula, Raksu-raportti, VVM

• Rakennusalan koulutus ei ole pystynyt vastaamaan alan voimakkaasti 
kasvaneisiin koulutustarpeisiin. 

• Rakennusala on tulevillakin vuosikymmenillä kasvuala, jonka 
osaamistarpeen turvaaminen on tärkeää koko Suomen kansantalouden 
kannalta.

• Rakennusalan aloituspaikkoihin tarvitaan maltillista lisäystä.

• Alan vetovoimaisuutta on lisättävä, jotta rakennusalan koulutukseen riittää 
motivoituneita hakijoita jatkossakin.

• Koulutuksen alueellista sijoittumista on tarkasteltava nykyistä tarkemmin, 
jotta koulutus tapahtuu enenevässä määrin siellä missä rakentaminenkin 
tapahtuu. Näin helpotetaan myös työvoiman liikkuvuutta tulevaisuudessa.



Rakennusalan aloitusmäärät laahaavat jäljessä –
alalla krooninen osaajapula, Raksu-raportti, VVM

• Ulkomaalaiset opiskelijat tulee sitouttaa Suomen työmarkkinoille jo 
opiskeluvaiheessa

• Muuntokoulutusta on edistettävä, jotta alalle saadaan lisää 
korkeakoulutettua työvoimaa

• Opintopolkuja ammatilliselta toiselta asteelta korkea-asteelle 
selkeytettävä

• Matematiikan opetusta on parannettava ja pitkän matematiikan 
lukijoiden määrä tulee saada kasvavalle uralle.

• Ammatillisen toisen asteen opettajien osaamistasoa nostettava



Rakennusalan aloitusmäärät laahaavat jäljessä –
alalla krooninen osaajapula, Raksu-raportti, VVM

• Rakennusalalla on haaste koskien nuorisokoulutuksen suurta 
keskeyttämismäärää sekä laskeneita hakijamääriä, varsinkin 
rakennusalan perustutkinnon kohdalla.

• Alan yritykset ovat olleet aika ajoin tyytymättömiä opiskelijoiden 
osaamiseen tai työelämävalmiuksiin

• Reformin tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi 
työpaikkaohjaajakoulutus järjestettävä mahdollisimman helpoksi ja 
vaivattomaksi yrityksille.

• (Valtiovarainministeriön Raksu-raportti)



Talonrakennusalan opiskelijamäärän kehitys

• Talonrakennusalan perustutkinto-opiskelijoita 6706 vuonna 2013

• Keskeytysprosentti 6,3 vuonna 2013

• Alalle tulevien opiskelijoiden määrät kääntyivät loivaan nousuun vuonna 
2014

• Miksi?

• Toukokuussa 2017 tehdyn kyselyn mukaan rakennusalan koulutukseen 
hakeutuvien nuorien määrä on vähentynyt

• Miksi?

• Samaan aikaan mamujen osuus koulutuksessa lisääntynyt koko ajan viime 
vuosina

• Miksi?



Talonrakennusalan koulutus tänään

• Rakennusalan koulutus ei kiinnosta, koska?
• Yhteiskunta muuttuu, esim. Ruotsissa ja nyt Suomessa ns. matalapalkka-aloille ei riitä 

tarpeeksi halukkaita tekijöitä kantaväestön piiristä?

• Jatkuva ”halpuutus” on tuonut rakennusalalle (ulkomaista) halpatyövoimaa

• Jatkuva ”halpuutus” on saanut aikaan huonoa rakentamista – myös alan imago kärsii

• Vanhempien pelko siitä, saavatko heidän lapsensa ammatillisessa koulutuksessa opetusta

• Mamujen osuus koulutuksesta kasvanut, koska? 
• Viime vuosina on tullut suuria määriä sekä turvapaikanhakijoita että muita MAMUja

• Kotoutuminen olisi hyvä tehdä mahdollisimman nopeasti

• Ammatin ja työn saaminen olisi kaikille erittäin tärkeää

• Edellä mainittuihin asioihin on vastattu MAO-ohjelmalla ja RAKSA-mamu koulutuksilla



Talonrakennusalan koulutus tänään

• Kouluttaminen on siis tänä päivänä ”haastavaa”
• Kieli- ja kulttuurierot vaikeuttaa  sekä opetusta että oppimista

• Suurella osalla opiskelijoista on erilaisia oppimisvaikeuksia

• Nuorten kädentaidot heikkenevät koko ajan

• Perustutkintoihin kohdennettu rahoitus pienenee koko ajan

• Ja tietenkin
• Jos oppiminen on haastavaa, on poisoppiminen vielä haastavampaa



Osaamisen yhtälö T*T*A

• Tieto
• Tämän voimme antaa opiskelijalle, ottaako vastaan?

• Taito
• Tämän pyrimme antamaan, riittääkö aika?

• Asenne
• Tätä toivomme opettavamme, saammeko yhteyden?



Rakennusalan koulutus ja sisäilmaongelmat

• Koulutuksen aikana käydään läpi rakennusfysiikkaa useiden tutkinnon osien 
yhteydessä

• Sisäilmaongelmat /rakenteiden riskikohdat tulevat esille rakennusfysiikan, 
rakenteiden ja erilaisten rakennusvirheiden kautta

• Rakennukset muuttuvat koko ajan monimutkaisimmiksi ja vaurioherkemmiksi
• Eristevahvuudet
• Talotekniikka
• Uudet materiaalit

• Kaikki talonrakentajiksi valmistuneet eivät ole täydellisiä, vaan normaaleja 
ihmisiä, jotka tekevät virheitä…

• Asenne tärkein!
• KISS – Keep It Simple Stupid



Reformi, tulevaisuusko?

• Ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformi tulee voimaan 
1.1.2018

• Tarkoituksena mm. lisätä koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja 
sujuvoittaa opiskelijoiden valmistumista

• Käytännössä opetuksen laatu tulee kärsimään reformin ja samaan 
aikaan toteutettavien leikkausten takia
• Opiskelijoiden saama kontaktiohjauksen ja  -opetuksen määrä vähenee

• Opiskelijat joutuvat lähtemään yhä huonommin taidoin työssäoppimisjaksoille

• Tämän seurauksena yhä harvempi työnantaja haluaa työssäoppijoita



Reformi, tulevaisuusko?

• Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhdistymisen seurauksena myös aikuiset 
joutuvat suorittamaan ATTO-aineita, tämä johtaa sekä opiskelijoiden että 
opettajien resurssien haaskaamiseen

• Oppilaitosten saama rahoitus riippuu yhä enemmän tutkintojen määrästä –
pelkona on ”tutkintoinflaatio”

• Tutkintotoimikunnat häviävät, jolloin myös valtakunnallinen kontrolli 
tutkintojen laadun suhteen vähenee - pelkona on ”tutkintoinflaatio”

• Koulutuksen tulisi perustua tietoon, mielellään tutkittuun sellaiseen. 

• Tämän perusteella voisi toivoa samaa myös poliittisilta päätöksiltä, niidenkin 
tulisi perustua tietoon, mielellään tutkittuun sellaiseen.



Tulevaisuusko?

• Opetuksessa pitäisi päästä käsiksi kokonaisuuksien hahmottamiseen, 
poikkitieteelliseen yhteystyöhön. Rakennusalalla opiskelijan tulisi 
hahmottaa ja osata perusteita myös esimerkiksi pintakäsittely- ja 
talotekniikka-alan puolelta

• Miten saadaan ”halpuutus” loppumaan, alan imago nousuun.

• Digitalisaatio ja koneäly, kuinka nopeasti nämä lisääntyvät 
talonrakennusalalla ja saako se näyttämään alan haluttavammalta

• Kuinka nopeasti digitalisaatio ja koneäly saavat aikaan uusia tapoja 
tehdä taloja, esimerkiksi 3d-tulostus ja robotit


