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Ennakointifoorumien tehtävät

• 1 Osallistua osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin sekä 
ennakointitiedon tuottamiseen (laadullinen ja määrällinen ennakointi)

• 2 Analysoida tuotetun ennakointitiedon perusteella työelämän 
muuttuvia ja uusia osaamistarpeita.

• 3 Tehdä ennakointitulosten pohjalta asianmukaisille tahoille aloitteita, 
suosituksia ja ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi eri 
koulutusasteilla sekä seurata niiden etenemistä. 

• 4 Edistää ennakointitiedon hyödyntämistä ja tehdä Opetushallituksen 
tuella Osaamisen ennakointifoorumia tunnetuksi sekä viestiä sen 
tuottamista ennakointituloksista. 

Lähde: OPH, OEF 2017-2020
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2017-2020 OEF tuloksia

• Osaamistarpeiden muutokset

• Osaamisrakenteen muutokset

• Koulutuksen ja työvoiman kysynnän muutokset

• Tulevaisuuden yhteistyöverkostot

• Koulutustarvekortit (maa- ja vesirakentaminen toimialan tarve)

• Toimialaryhmien osaamiskortit (esim. maa- ja vesirakentaminen)

• Ammattialojen osaamiskortit (esim. rakennusala)

Lähde: OPH, OEF 2017-2020



Kuinka moni aloittaneista valmistuu

Lähde: OPH, OEF 2017-2020



Lähde: OPH, OEF 2017-2020



Työllisten määrän kehitys 2016-2035

Lähde: OPH, OEF 2017-2020



Työvoiman poistuma 
2017-2035
toimialoittain

Lähde: OPH, OEF 2017-2020
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Toimialaryhmä: Maa- ja vesirakentaminen

Lähde: OPH, OEF 2017-2020
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Ammattialaosaaminen: rakennusala

Lähde: OPH, OEF 2017-2020



Lähde: OPH, OEF 2017-2020



Infra-alan koulutus- ja osaaminen 
Suomessa 



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
MANK, LIKE, 2020



Valmistuneet infra- ja rakennusalan DI:t
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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 vuosittain 2020-
2030 noin 1200 henkilöä eläkkeelle. 

Infra-alan osaajavaje on noin 600 
henkilöä vuosittain (aikavälillä 2020-
2030).
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Eläkkeellä
- työttömyys
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MANK, LIKE, 2020



Rekrytointivaikeuksia kunnissa

• Eniten: pääkaupunkiseutu ja Oulun seutu. Myös: Helsingin-, Turun-, Tampereen-, 
Vaasa ja Seinäjoen-, Oulun-, Jyväskylän-, Kuopion-, Joensuun- ja Lahden seutukunnat.

• Rekrytoinnissa julkinen sektori ja yksityinen ovat eri asemassa. Julkinen sektori hakee 
avoimella haulla työntekijöitä. Yksityinen sektori voi käyttää kaikki mahdollisia

• Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla useisiin erikoistöihin on vaikeuksia saada 
ammattitaitoisia työntekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi: taitorakenneosaajat, 
katuvaloasentajat, betonityöntekijät, kivityöntekijät, silta-asiantuntijat, katu- ja 
kunnallistekniikan erikoissuunnittelijat tai pohjarakennussuunnittelijat.

• Julkisella tilaajasektorilla eläköityminen sekä valtion ja kuntien säästöpaineet aiheuttavat 
pulaa kokeneista rakennuttajista. Pulaa on lisäksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla 
esimerkiksi useisiin tavanomaisisiin töihin kuten kunnossapidon aluevastaava tai kokenut 
projektipäällikkö, infra-alan työnjohtaja, tietomalliasiantuntija.

MANK, LIKE, 2020



Rekrytointi - ulkomaalaiset
• 2019: Suomessa 22 % kaikista rakennusalan työntekijöistä 

ulkomaalaisia, Uusimaa: 33%
• Infra ry:n jäsenten työmailla 13,5%, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Länsi-Suomi 21 %, 

Pohjois-, Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi 5% eli vähemmän kuin 
talonrakentamisessa. Määrä kasvamassa hitaasti (2013: 6% ja 2016: 10%)

• Yksittäisillä infratyömailla ulkomaalaisia jopa 50%

• Infra-alalla urakoinnissa ja Uudellamaalla eniten ulkomaalaisia. Kielitaito usein 
heikko ja vain nokkamies osaa englantia.

• Koska kaikki projektit toteutetaan suomen kielellä, ulkomaalaisille tämä on 
haaste. Suunnittelupuolella ulkomaalaisten käyttö Suomessa on vielä vähäistä. 

• Tilaajan töissä ja rakennuttamistöissä ulkomaalaisia ei juurikaan Suomessa ole 
töissä . Kunta- tai valtiosektori ei tyypillisesti ole rekrytoinut ulkomaalaisia.

RT, Työvoimakysely 2019



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.



• Ei tekniikan yhteishakua ja avoimen kautta infrakoulutukseen

• Kiinnostus ja motivointi: panostaminen perusammattiaineisiin alussa

• Luottamus: panostaminen kesätyöpaikkaan

• Resurssipulaan: Yritysyhteistyö

Mahdollisuus suuntautua (sivuainemodulit)

• Etäopetus ja verkkokurssit 

• Jatkuvan oppimisen vahvistaminen, muuntokoulutus, täydennyskoulutus 

• Ulkomaalaiset

• Tutkinnon suorittaminen

• Yritysyhteistyö laajentaminen

Toimenpide-ehdotuksia - yleisiä



Tampereen (korkea)kouluyhteisö infra-alan 
ammattilaisten kouluttajana



Infra-alan koulutus Pirkanmaalla

TAMK
• Insinööri AMK infra

• Insinööri Ylempi-
AMK infra

• Rakennusmestari 
AMK infra

TAU
• TkK, DI, TkL, TkT

• Pääaine:
Infrarakenteet

• Sivuaineet:
geotekninen suunnittelu
kalliorakentaminen
kunnallistekninen rakentaminen
pohjarakennus
sillanrakennus
väylärakenteet
infrarakent. liikennesuunnittelussa

Tredu
• Perustutkinto:

Kivirakentaja pt.
Maarakennuskoneen-
kuljettaja pt.
Maarakentaja

• Ammattitutkinto, 
erikoisammattitutkinto:
Kiviasentaja at.

• Muu
Maa- ja rakennusmittaus-
kurssi



AMK koulutus 
rakennusalalla  

- TAMK

• 1995- insinööri , infra

• 2008- rakennusmestarikoulutus, talonrakennus

• 2008- insinööri ylempi AMK (eri teemoja…)

• 2008- talotekniikkainsinööri (sähkö ja LVI)

• 2022- talotekniikkainsinööri ylempi AMK syksy

• 2014- rakennusarkkitehtikoulutus

• 2022- korjausrakentaminen ja kiinteistönpito insinööri syksy

• Joka neljäs vuosi korjausrakentaminen ja kiinteistönpito insinööri, 
monimuoto

• 2022- infrarakennusmestarikoulutus nuoriso, syksy

• Joka neljäs vuosi infrarakennusmestari, monimuoto

• 2022- risk management and circular economy, RIMCE

• 2022- Tredu rakennusmestari, Väyläopinnot Tamkissa

• Tilauskoulutus (esim. vakuutusyhtiö) tai Muuntokoulutus 
rakennusalalle (2v)

• 2008- Erikoistumiskoulutukset

• 2010-luvulla rakennusalan myytävä täydennyskoulutus



Kiitos !

© Saara Lehtonen


