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Taustaa
• Jatkuva pula osaajista riippumatta alan suhdanteista.
• Koulutusmääriä on lisätty kaikilla koulutustasoilla talonrakentamiseen.
• Koulutusvähennykset ja  säästöt

- Rkm- koulutus 1990-luvulla päättyi (uusi aloitus 2008)
- Yliopisto-opetus Oulussa 1990-luvulla päättyi (uusi aloitus 2018)
- Insinöörikoulutusta supistettiin 1990-luvulla (tason paluu 2015)
- Kaikilla koulutustasoilla on säästetty ja opetushenkilöstöä vähennetty 2010-
luvulla.

• Opiskelijamäärät: Infra-ala kilpailee rakennusalan sisällä opiskelijoista eikä 
alalle hakijat välttämättä pääse sisään kouluihin. 

• Viestinnässä jäämme talonrakennuksen katveeseen. 
• Avoin AMK mahdollisuus, läpäisyä nostettava.
• => Infra-alan osaajavaje n. 600 henkilöä/a





Tavoite
• Selvityksen tavoitteena oli tuottaa 2016-2018 vuosien infra-alan 

koulutusmäärät ja osaamisvajeet sekä tehdä ehdotuksia 
osaamisvajeen vähentämiseksi.

Tehtävät ja menetelmät
• Koulutusmäärät selvitettiin erikseen jokaisesta koulusta 

kaavakekyselyllä- ja haastattelututkimuksella. 
• Osaamisvajetta selvitettiin Tampereen työpajassa (12 hlöä) sekä 

haastattelututkimuksella (15 hlöä). Tätä varten laadittiin 
kyselykaavake, joka toimi haastatteluissa muistilistana.



Toteutus
• Tampereen ammattikorkeakoulu, rakennustekniikka

Eero Nippala ja Hannele Kulmala 4/2019 – 10/2020 
• I vaihe:  4/2019 – 12/2019   3 opinnäytetyötä joissa koottiin 

oppilaitoksista tietoja 2016-2018 valmistuneista opiskelijoista. 
TAMK opiskelijat Tapani Läärä, Jenni Lehto ja Mervi Rintala.

• II vaihe: 1/2020 – 10/2020   Selvitettiin infra-alan osaajapulaa.
Esim. Osaajavajeen pitkäaikaisuus ja pulan maantieteellinen alue jne.
Millä toimenpiteillä vajetta voitaisiin vähentää.
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Valmistuneet infra- ja rakennusalan 
insinöörit ja rakennusmestarit
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Ammattioppilaitokset
- Valmistuneet infra- ja rakennusala
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Valmistuneet / eläkkeelle
Infra-alalle valmistuu vuosittain 420 – 480 
ammattioppilaitoksista, 90-110 insinööriä ja 20-25 
rakennusmestaria ammattikorkeakouluista ja 50-60 
yliopistoista eli yhteensä noin 580-675 opiskelijaa. 

Alalta poistuu pelkästään eläkkeelle vuosina 2020-2030 
noin 1200 henkilöä eläkkeelle. 

Infra-alan osaajavaje on noin 600 
henkilöä vuosittain (aikavälillä 2020-
2030).
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Osaajapula työtehtävittäin
Infra-alan avustavissa ja rakennusammattitöissä puutetta on haastattelujen mukaan ratatyöntekijöistä, 
raudoittajista, betonoijista, puusepistä, putkiasentajista, mallintajista sekä tiesuunnittelijoista.

Infra-alan suunnittelutöissä on puutetta rata-, sähkö-, geo-, silta-, tie-, liikenne-, vesihuolto-, vesitekniikan-, 
kunnallistekniikkasuunnittelijoista sekä erityisesti kaikilta sektoreilta kokeneita projektinvetäjiä ja projektipäälliköitä ja 
pääsuunnittelijoita. 

Infraurakoinnista puuttuu työmaakokonaisuuden hallinnan osaavia tietomallikoordinaattoreita, tietomalliasiantuntijoita, 
työnjohtajia, betonityönjohtajia(vaativa) sekä rataisännöitsijöitä. 

Tietomalliosaamista puuttuu hankkeen koko elinkaaren hallinnasta aina suunnitteluvaiheesta ylläpitoon.

Infrarakennuttamisesta puuttuu kokeneita rakennuttajia, suunnittelun ohjausosaajia ja  omaisuuden hallinnan osaajia.

Infra-alan yrittäjyys/henkilöjohtamiskoulutusta puuttuu. Koulutustarjonta on tällä hetkellä mahdollista saada 
vain vapaasti valittavien opintojen kautta tutkintoon.

Koulutuksesta ja tutkimuksesta puuttuu kaikilla koulutustasoilla infra-alan lehtoreita jotka tekevät myös tutkimus- ja 
kehityshankkeita.



TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA



• Ei tekniikan yhteishakua ja avoimen kautta infrakoulutukseen(vrt. Aallon Tekniikan 

väylä).

• Kiinnostus ja motivointi: panostaminen perusammattiaineisiin alussa
• Luottamus: panostaminen kesätyöpaikkaan
• Resurssipulaan: 

Tilauskoulutus ja lahjoitusprofessuurit, -yliopettajuudet ja –ammattiopettajuudet
Opetusresurssin priorisointi, osa opetuksesta verkkokursseihin
Yritysyhteistyö

• Mahdollisuus suuntautua (sivuainemodulit)
• Etäopetus ja verkkokurssit 
• Jatkuvan oppimisen vahvistaminen, muuntokoulutus, täydennyskoulutus 

• Ulkomaalaiset
• Tutkinnon suorittaminen
• Yritysyhteistyö laajentaminen

Toimenpide-ehdotuksia - yleisiä



Toimenpide-ehdotuksia – lyhyt tähtäin

Infra-alan osaamisvajeen vähentämisen ehdotuksia ovat mm.: AO
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Täydennyskoulutuksen viestintä
Alueellisen täydennyskoulutustarjonnan kaikkien infra-alan kouluttajien yhteisnettisivut
-ehdotus liittyy pitkän tähtäimen ehdotukseen tarvittavien koulutusten kokonaisuuden yhteissuunnittelusta

X X X

Avoimen kurssit
Täydennyskoulutus- ja avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonnan lisääminen. – vaatii lisäpaikkoja toteutusryhmiin. Esimerkkinä 
korttikoulutukset. Avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat maksuttomia etäopintoja koronapandemian aikana /25/. Koulutukset pitäisi keskittää 
talvikauteen jolloin infra-alalla hiljaisempia kausia.

X X

Alan imago
-Panostetaan rakennusalan valinneiden 1. ja 2. luokkalaisten tiedottamiseen alan laaja-alaisuudesta, merkityksestä ja työmahdollisuuksista.  
-Alan kaikkien osapuolten täytyy panostaa alan imagon parantamiseen tähtääviin toimiin. Mm. työturvallisuus, ehjä kalusto, uudet teknologiat ja digitaaliset 
ratkaisut käytössä työmailla ja suunnittelussa. 

X X X

Viestintä nuorisolle
Tieto alan mahdollisuuksista täyttyy saada perille nuorille. Viestintämateriaalin pitää olla nykynuorille sopivaa. Materiaali pitää olla käytössä peruskoulun  sekä 
kaikkien koulutustasojen opinto-ohjaajilla. Myös alan yritysten ja tilaajaorganisaatioiden on ymmärrettävä roolinsa tarjoamalla hyviä työpaikkoja nuorille. 
Erilaiset foorumit kuten KIRA foorumi sekä infra-alan yhteistyöryhmät kuten esim. MTR, PANK ja MANK ovat tärkeitä tiedonjakajia ja tuottajia.

X X X

Täydennyskoulutus
Jatkuvan oppimisen laajempi toteutus infra-alalla kaikilla koulutustasoilla. Rakennusalan täydennyskoulutusten kurssitarjonta on talonrakennuspainotteista kun 
infra-ala tarvitsee omia kursseja. 
Nopeat infra-alan täydennyskoulutukset eli minimissään yhden illan pituiset ajankohtaiset tietoiskut. Voi olla myös pitempiä koulutuksia. Esimerkkinä nopeista 
koulutuksista ovat: korttikoulutukset, uudet teknologiat, kustannuslaskenta ja verotus -koulutus, metataidot, henkilö- ja yrityspätevyydet, tilaaja/toteuttajien 
osto-osaaminen ja koneohjaus-englanti

X X X



Toimenpide-ehdotuksia – pitkä tähtäin 1/2

Infra-alan osaamisvajeen vähentämisen ehdotuksia ovat mm.: AO
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Katkeamaton urapolku infra-alalle
Katkeamaton polku päiväkodista kaivurikuljettajaksi tai projektinjohtajaksi  
-kaikilla koulutusasteilla säilytettävä mielenkiinto mm. matematiikkaan 

X X X

Perinteiselle miesten alalle myös naisia
Kaikilla koulutustasoilla tulisi innostaa myös  naisia infra-alan töihin.

X X X

Verkko-opetus
Yliopistoissa ja enenevässä määrin ammattikorkeakouluissa panostetaan voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaan ja julkaisuihin (rahoitusmittarit). Osa 
opetuksesta siirrettävä verkko-opetukseen jotta vaikeisiin oppiaineisiin riittää lähiopetusresurssia (pätevyydet)

X X

Hakukiintiöt
Infra-alalle hakukiintiöt AOL:iin - tällä varmistetaan kalliiseen koulutukseen aloittaneiden riittävä määrä 
Ammattioppilaitoshakijoille hakukiintiö ammattikorkeakouluihin --tämä varmistaa saman pääsykokeen kautta AOL hakijoiden pääsyn ammattikorkeakouluun

X X

Alan vetovoimaisuus
- Parantamalla alan imago kuraisesta montun pohjasta kaivurin ilmastoituun koneohjattuun ohjaamoon sekä tuomalla esiin alan laajat mahdollisuudet sekä varma 
työpaikka, saadaan opiskelijat kiinnostumaan alasta ja valitsemaan opiskelukohteeksi

X X X

Tekniikan / rakennusalan opinnot valinneiden suuntautuminen infraan
- tietoa alasta opiskelijoille, hyvät opettajat perusammattiaineisiin ja ajantasaiset opetustavat

X X

Täydennyskoulutuksen ennakointi
Alalla tarvittavan täydennyskoulutuksen (työntekijä- työnjohto – suunnittelu-tilaaminen) kokonaisvaltainen ennakointi ja toteutus kaikilla tasoilla; 
yhteistyöfoorumi

X X X



Toimenpide-ehdotuksia – pitkä tähtäin 2/2

Infra-alan osaamisvajeen vähentämisen ehdotuksia ovat mm.:
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Jatkuvan oppimisen vahvistaminen
Lisää aikuiskoulutustarjontaa infra-alalle - tutkintokoulutukseen  (monimuoto- ja muuntokoulutus) ja jatkuvaan oppimiseen (täydennyskoulutuskursseja sekä 
ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinto- ja  erikoistumiskoulutus)

X X X

Aloituspaikat
Rakennusalan aloituspaikkojen lisäämisestä varmistettava osa infra-alalle
- Käytännössä tarkoittaa avoimen opiskelijoiden paikkoja lisää ryhmiin 

X X X

Yritysyhteistyö
Yrityspooli toteuttamaan AOL:n, AMK:n ja yliopistojen vapaasti valittavien opintojen opetusta yritysten omissa tiloissa ja yrityshenkilöstöllä.

X X X

Ajoneuvonosturinkuljettajan koulutus kalleusluokkaan 5
(OEF ehdotus) Rakennettu ympäristö (ER6) -ennakointiryhmän aloite opetus- ja kulttuuriministeriölle.

X

Tekniikan alan ja infra-alan ammattioppilaitoskoulutus - kalleusluokka 
Infra-alan perustutkintokoulutukset (maarakennuskoneenkuljettaja-, sukeltaja- sekä ajoneuvonosturikuljettajakoulutus) kalleusluokat ovat jäämässä jälkeen 
todellisista koulutuskustannuksista. VN/18706/2020-OKM-1 ehdotus nykymuodossaan supistaa koulutusmääriä infra-alalle. Täydennyskoulutukset eli 
ammattitutkinto ja erikoisammattitutkintokoulutus ehdotetuilla kertoimilla uhkaavat myös supistua infra-alalla. 

X

Rautatietekniikan osaaminen – koulutustarve
Kaikilla koulutustasoilla tarvitaan lisää rautatierakentamisen koulutusta vastaamaan kasvavaan ratarakentamiseen Suomessa

X

12 vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma – jatkuva oppiminen
Parhaillaan suunnitellaan parlamentaarisen liikennekomitean johdolla 12 vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Tämä olisi ehdottoman tärkeä työkalu myös 
opetussuunnitelmien ja koulutusmääristä päättäville infra-alalla.

X X X



Lisätietoja ja linkit selvityksiin 
sekä webinaaritallenteeseen

https://www.mank.fi/infra-alan-osaaminen-ja-koulutus-suomessa-
raportti-on-julkaistu/



MUITA KUULUMISIA



YRITYSKYLÄ – INFRATIETOUTTA NUORILLE

• YRITYSKYLÄ on 
kansainvälisesti palkittu 
koulutusinnovaatio

• Kumppanin kanssa 
toteutetaan koulutus 
opettajille, luodaan oppi- ja 
pelimateriaali nuorille ja 
opetetaan heille tietoa 
toimialasta. Kokemus 
huipentuu pelipäivään 
Yrityskylässä.



Yrityskylä yläkouluun rakentuu INFRA-PELI

MANK ry:n kanssa 
Yrityskylä Yläkoulun 
kumppanuussopimukseen 
lähtivät Ramboll, Destia, 
Civilpoint ja INFRA ry

Pelit alkavat syksyllä -21. ja 
jatkuvat 2 vuotta.



Muita tapahtumia / toimenpiteitä
• OPO- yhteistyö ja oppilaitosinfot jatkuneet Webinaareina
• Rakennuslehden Urapolkuja- kiertueella tietoa aloittaneille 

opiskelijoille
• Opettajakoulutusfoorumi – Infra-alan osaamistarpeet 

elinkeinoelämän näkökulmasta
• Nuorten kesätöiden edistäminen, ohjeistaminen alaikäisten 

palkkaamiseksi, ja vastuullinen kesäduuni- kampanja (INFRA ry)



RAKENNUSTEOLLISUUS RT: TUTKIMUS RAKENNUSALAN 
AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

• Toteuttajana OTUS
• Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen, keskeyttäminen, 

työelämänäkemykset perustutkinnoittain
• https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Koulutus--ja-

esitysaineistot1/2021/ammatilliseen-koulutukseen-hakeutuminen-
opintojen-keskeyttaminen-ja-tyoelamanakemykset-rakennusalalla/



DigInfra 2.021- koulutus
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/diginfra-2021
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