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Rakennus- ja kiinteistöalan toimialakartoitustulokset (Etelä-Karjala, syksy 

2021) 
 

Rakennus- ja kiinteistöalan toimialakartoituksessa haastateltiin eteläkarjalaisia alan yrityksiä. Tavoitteena 

oli kartoittaa yritysten tilannetta, tulevaisuusnäkymiä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -haasteita. 

Haastatteluja suoritettiin syys-lokakuun 2021 aikana yhteensä 17 yrityksessä. Haastattelijoina toimi Etelä-

Karjalan alueen oppilaitosten edustajia sekä TE-toimiston asiantuntijoita. 

Yleistä alasta 
Tässä toimialakartoituksessa rakennus- ja kiinteistöalaan lasketaan kuuluvaksi Tilastokeskuksen 

toimialaluokituksista seuraavat alat: F Rakentaminen ja 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito. Rakennusala ja 

kiinteistöpalvelusektori ovat Suomelle merkittäviä toimialoja. Merkittävyys näkyy muun muassa työllisten 

määrässä. Tilastokeskuksen vuoden 2019 lukujen mukaan rakennus- ja kiinteistöalalla (em. toimialat) oli 

238 723 työllistä, joka on yli 10 % kaikista työllisistä. Alan työllisten määrä on pysynyt viimeiset pari vuotta 

melko vakiona, kasvanut niitä edeltävistä. Esimerkiksi vuodesta 2015 kasvua alan työllisten määrässä oli 10 

%. Etelä-Karjalassa alojen työllisiä oli vuonna 2019 yhteensä 5 693 ja osuus kaikista työllisistä oli vajaat 12 % 

– siis koko maata suurempi. Rakennus- ja kiinteistöalan työllisten määrä oli Etelä-Karjalassa laskenut 

kolmesta edellisvuodesta, mutta noussut vuodesta 2015.  

Laajimpien Rakennusteollisuuden arvioiden mukaan rakennusala työllistää jopa 500 000 henkilöä – siis 

viidenneksen kaikista Suomen työllisistä. Alalle ominaista on myös miesvaltaisuus. Tilastokeskuksen 

mukaan rakennusalan työllisistä yli 90 % on miehiä. 

Ominaista rakennus- ja kiinteistöalalle on myös sen merkitys alueille. Ala työllistää melko laajasti ja töitä 

tehdään paikallisesti. Iso osa alan yrityksistä on pienyrityksiä ja alueellisesti yksin- ja pienyrittäjien merkitys 

on suuri. Toimiala on myös hyvin kotimarkkinavetoinen. Suuri osa alan työllisistä on toisen asteen 

tutkinnon suorittanutta ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet pysyvät kotiseudullaan melko hyvin. Etelä-

Karjalassa on myös vahvaa teknisen – siis myös rakennus- ja kiinteistö- – alan korkeakoulutusta. 

Rakentamisen osuus rakennus- ja kiinteistöalan työllisistä oli vuonna 2019 koko Suomessa n. 69 %. Myös 

Etelä-Karjalassa rakentamisen osuus työllisistä oli kiinteistön- ja maisemanhoitoa suurempi, mutta 

verrattuna koko Suomeen kiinteistöalan työllisiä oli suhteessa enemmän (rakentaminen 60 %, kiinteistön- 

ja maisemanhoito 40 %).  

Uusimman Ammattibarometrin (II / 2021) mukaan rakennus- ja kiinteistöalan ammattien tilanteet 

vaihtelevat Etelä-Karjalassa. Osassa työtehtäviä kärsitään työvoimapulasta, osassa on ylitarjontaa ja suuri 

osa on työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainossa. Ammattien tilanteissa on vaihtelua myös 

Etelä-Karjalan sisällä, esimerkiksi Lappeenrannan seudulla voidaan kärsiä työntekijäpulasta ja Imatran 

seudulla työvoiman ylitarjonnasta suhteessa avoimiin paikkoihin.  

Rakennusalan työnjohtajista on pulaa Lappeenrannan seudulla, kiinteistöhuollon työntekijöistä taas 

Imatran seudulla. Talonrakentajista ja muurareista on Lappeenrannan seudulla pulaa, mutta Imatran 

seudulla talonrakentajia on työpaikkoihin nähden liikaa. Kirvesmiehistä ja rakennuspuusepistä on pulaa 

Lappeenrannan seudulla, Imatran seudulla nähdään, että työnhakijoilla on puutteita ammattitaidossa. 

Muista rakennustyöntekijöistä – erityisesti asbestinpurkajista – on Imatran seudulla pulaa. Osaavista 

rakennusmaalareista on pulaa Lappeenrannan seudulla. Pulaa Lappeenrannan seudulla on myös 

maanrakennuskoneenkuljettajista, maa- ja vesirakentamisen avustavista työntekijöistä sekä 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
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rakennussähköasentajista. Imatran seudulla sen sijaan rakennussähköasentajia on liikaa suhteessa avoimiin 

työpaikkoihin. Putkiasentajista on pulaa koko Etelä-Karjalan alueella. 

Tänä syksynä julkaistu rakennusalan osaamistarveselvitys kertoo Suomessa kärsittävän laajasta 

rakennusalan osaajapulasta. Pula on jopa kroonistunut ja se on suurempaa kuin Euroopassa keskimäärin. 

Alan koulutusta on lisätty, mutta se ei ole auttanut toivotusti. Pulaa on sekä toisen asteen koulutuksen 

suorittaneista että korkeakoulutetuista osaavista ammattilaista. Alan työvoimatarpeen kerrotaan kasvavan 

edelleen. Osaamistarveselvitykseen vastanneista yrityksistä 70 % kertoo rekrytoinnin olevan melko tai 

erittäin vaikeaa ja 76 % ennakoi rekrytointitarpeen kasvavan. Osaajapula näkyykin erityisesti 

rekrytointivaikeuksina, avoimiin paikkoihin ei saada soveltuvia hakijoita. Jatkossa osaamisvaatimukset 

kiristynevät entisestään, kun työympäristöt moninaistuvat ja rakennettuun ympäristöön kohdistuu 

monenlaista painetta. Kerrotaan, että periaatteessa työntekijöitä – etenkin ammatillisen tutkinnon 

suorittaneita – on riittävästi, mutta osaaminen, ammattimaisuus, asenne ja työhalukkuus eivät ole 

vaadittavalla tasolla. Yritykset kertoivat myös, että mielikuvat eivät kohtaa alan todellisuuden kanssa. 

Haasteet rekrytoinneissa ja työntekijöiden saatavuudessa nousivat esiin myös tässä kartoituksessa ja niitä 

on avattu tarkemmin tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita sekä rekrytointiongelmia käsittelevissä osioissa. 

Konkreettisen oppilaitosyhteistyön merkitys nähtiin tärkeänä, jotta osaavaa työvoimaa saataisiin jatkossa 

paremmin. Rakennusalan osaamistarveselvityksen mukaan koulutussisältöihin toivotaan enemmän 

käytännön työelämätaitoja – jopa teknisen osaamisen kustannuksella. Yleisillä taidoilla voitaisiin pystyä 

vastaamaan asennehaasteisiin ja nuorten sitouttamiseen yrityksiin. 

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Etelä-Karjalassa rakennus- ja kiinteistöalan 

(sis. toimialat F Rakentaminen ja 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito) uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2020 

keskimäärin 68 kuukaudessa. Alan paikkojen osuus oli 9,4 % kaikista työpaikoista. Edellisen vuoden, 2019, 

keskiarvon mukaan uusia paikkoja oli ollut auki hieman enemmän, 73 kuukaudessa. Paikkojen osuus oli sen 

sijaan vähän pienempi, 8,1 % kaikista työpaikoista. Etelä-Karjalassa alan paikkojen osuus on ollut selvästi 

suurempi kuin koko Suomessa (rakennus- ja kiinteistöalan paikkojen osuus Suomessa 2020: 5,5 %, 2019: 5,6 

%).  

Vuoden 2020 keskiarvon mukaan työttömänä tai lomautettuna on Etelä-Karjalassa ollut kuukaudessa 1 120 

rakennus- tai kiinteistöalan työntekijää (Ammattinimikkeet: 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat, 2142 

Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat, 2161 Talonrakennuksen arkkitehdit, 2162 Maisema-arkkitehdit, 3112 

Rakentamisen asiantuntijat, 3118 Tekniset piirtäjät, 3123 Rakennusalan työnjohtajat, 5153 Kiinteistöhuollon 

työntekijät, 7111 Talonrakentajat, 7112 Muurarit ym., 7113 Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym., 7114 Betonirakentajat 

ja raudoittajat, 7115 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, 7119 Muut rakennustyöntekijät, 7121 Kattoasentajat ja -

korjaajat, 7122 Lattianpäällystystyöntekijät, 7123 Rappaajat, 7124 Eristäjät, 7125 Lasinasentajat, 7126 

Putkiasentajat, 7127 Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat, 7131 Rakennusmaalarit ym., 7133 Rakennuspuhdistajat ja 

nuohoojat, 7411 Rakennussähköasentajat, 8342 Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat, 8343 Nosturinkuljettajat, 9312 

Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät, 9313 Rakennusalan avustavat työntekijät). Se on vajaat 14 

prosenttia kaikista alueen työttömistä. Vuonna 2019 osuus oli hieman suurempi (15 %). Koko maassa alan 

työttömien osuus kaikista työttömistä oli matalampi kuin Etelä-Karjalassa (2020: 11 %, 2019: 12 %).  

Vuonna 2020 rakennus- ja kiinteistöalan työttömillä selvästi yleisin koulutustausta oli toisen asteen tutkinto 

(Etelä-Karjala: 69 %, koko Suomi 65 %). Melko suuri osa työttömistä oli myös pelkän peruskoulun varassa 

(E-K: 23 %, FIN: 25 %). Yleisin ammatti työttömien joukossa oli talonrakentaja (E-K: 211 työtöntä/kk, FIN: 5 

683), heitä oli Etelä-Karjalassa kaikista alan työttömistä liki viidennes (E-K: 19 %, FIN: 16 %). Kaikkien 

rakennus- ja kiinteistöalan työttömien määrä oli noussut vuodesta 2019 vuoteen 2020 Etelä-Karjalassa 22 

%. Koko Suomessa tilanne oli hieman heikompi, kasvua alan työttömien määrässä oli 26 %. Työttömyys 

onkin rakennusalalla, erityisesti matalammin koulutetuilla, melko yleistä. 

https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ajankohtaista/ajankohtaista-liitteet/2021/rt_osaamistarveselvitys_2021_valmis.pdf
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OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035 

(OEF:n koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan rakennus- ja kiinteistöalan työllisten määrä kasvaa vuosien 

2016 ja 2035 välillä. Kasvua työllisten määrässä ennakoidaan olevan erityisesti maa- ja vesirakentamisessa. 

Myös kiinteistöalan työllisten määrä nousee. Sen sijaan talonrakentaminen ja suunnittelu -sektorilla 

työllisten määrän ennakoidaan pysyvän melko vakiona. Työllisten kasvun lisäksi alalla on myös melko 

suurta poistumaa (miltei 50 % työllisistä), joten uutta työvoimaa tarvitaan verrattain paljon. Uuden 

työvoiman tarve alalla vuosina 2017–2035 on 195 400 henkilöä. Talonrakentamiseen ja suunnitteluun 

tarvitaan 49 900 työllistä, maa- ja vesirakentamiseen 74 300 ja kiinteistöalalle 71 200. Talonrakentamisessa 

ja suunnittelussa valtaosa työvoimatarpeesta keskittyy korkeakoulutettuihin (43 % AMK, 35 % 

ammatillinen, 22 % yliopisto), kun taas maa- ja vesirakentamisen (52 % ammatillinen, 34 % AMK, 14 % 

yliopisto) ja kiinteistöalan (54 % ammatillinen, 37 % AMK, 9 % yliopisto) puolella suurin osa tarvittavasta 

työvoimasta on toisen asteen suorittanutta. 

Rakennus- ja kiinteistöalan koulutuksen vetovoimatilanne vaihtelee aloittain. Vuonna 2021 rakennusalan 

perustutkintoon oli Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan Etelä-Karjalassa yhteensä 99 

ensisijaista hakijaa ja aloituspaikkoja oli 80. Talotekniikan perustutkintoonkin ensisijaisia hakijoita (42) oli 

hieman enemmän kuin aloituspaikkoja (36). Kiinteistöalan puolella tilanne oli selvästi heikompi. Puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelualan perustutkinnon aloituspaikkoja oli 11 ja hakijoita vain 1–4.  

Rakennus- ja kiinteistöalaan, kuten toki miltei kaikkeen muuhunkin, vaikuttaa moni murrostekijä. 

Esimerkiksi digitalisaatio ja teknologian kehitys, vihreä siirtymä, väestörakenteen muutos, 

kaupungistuminen, kansainvälistyminen ja palvelullistuminen ovat jo muuttaneet alaa ja tulevat 

vaikuttamaan siihen myös tulevaisuudessa.  

Haastateltujen yritysten ajatuksia alan murroksesta ja tulevaisuudesta avataan tarkemmin raportin 

tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

Haastatelluista yrityksistä 
Tilastokeskuksen mukaan rakennus- ja kiinteistösektorilla (toimialaluokat F Rakentaminen ja 81 Kiinteistön- 

ja maisemanhoito) oli Etelä-Karjalassa vuonna 2019 yhteensä 1 068 yritysten toimipaikkaa. Kartoituksessa 

haastatellut yritykset (17 kpl) kattavat siis vajaat 2 % koko alueen yrityskannasta. Yrityksistä suurin osa (83 

%) toimi rakentamisen alalla. Maakunnassa oli vuonna 2019 rakennus- ja kiinteistöalan työllisiä 5 693 

henkilöä (Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto). Työntekijämäärällä mitattuna haastattelemamme 

organisaatiot kattavat maakunnan alan työllisistä neljänneksen. Huomioitavaa kuitenkin on, että osa 

valtakunnallisesti toimivista yrityksistä on ilmoittanut kartoituksessa koko yrityksensä, ei vain Etelä-Karjalan 

alueen, henkilöstömäärän. Etelä-Karjalassa on rakennus- ja kiinteistöalan työllisiä alan yritysten 

toimipaikkoihin suhteutettuna hieman koko maata enemmän (Etelä-Karjala: 5,3 työllistä per toimipaikka, 

koko Suomi: 4,6 työllistä). 

Rakennus- ja kiinteistöalan yritysten toimipaikkojen osuus kaikkien yritysten eteläkarjalaisesta 

toimipaikkakannasta oli vuonna 2019 noin 12,5 %. Koko Suomessa vastaava osuus oli suurin piirtein sama, 

12,8 %. Viidessä vuodessa Etelä-Karjalan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten osuus on kasvanut, kun taas 

koko Suomessa osuus on laskenut (Suomi: 13,0 % → 12,8 %, Etelä-Karjala: 12,3 % → 12,5 %). Alan yritysten 

toimipaikkojen lukumäärä on laskenut hieman sekä valtakunnallisesti että Etelä-Karjalassa. 

Kartoittamistamme yrityksistä suurin osa on pienehköjä. Puolessa haastatelluista yrityksistä työntekijöitä 

on enintään kaksikymmentä, puolessa muutamia kymmeniä – sata ja yhdessä yrityksessä työntekijöitä on 

tuhatkunta. Keskimäärin haastattelemissamme yrityksissä työskentelee 29 työntekijää. Luku pitää sisällään 

osa-aikatyöntekijät, muttei esimerkiksi kausityöntekijöitä.  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillisen%20koulutuksen%20ja%20lukiokoulutuksen%20yhteishaku%20-%20koulutusala.xlsb
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Noin kolmannes haastatelluista yrityksistä tuotti (talon-)rakentamispalveluita, reilu viidennes työskenteli 

siihen liittyvissä toiminnoissa (rakennuspaikan valmistelu, LVI-asennus, maalaus yms.), vajaa viidennes teki 

kiinteistönhuoltoa ja noin neljäsosa tuotti muita rakennusalan palveluita (tärinämittaus, maanrakennus, 

rakennuskoneiden vuokraus, lasitus). Monialaisuuden lisäksi myös maantieteellisyys on huomioitu yrityksiä 

valitessa, haastateltavia on eri puolilta Etelä-Karjalaa. Yritykset ovat myös monen ikäisiä, vanhin on 

perustettu aivan 1900-luvun alussa ja uusin on vuodelta 2018. Haastatelluista organisaatioista on 

perustettu ennen vuotta 1990 vähän reilu puolet (9 kpl). 

Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin hyvin monenlaisissa tehtävissä, tärkeimpiä ammattinimikkeitä 

kysyttäessä yritykset listasivat yli neljäkymmentä eri työtehtävää. Yleisimpiä työtehtäviä olivat 

kiinteistönhoitaja, LVI-asentaja ja rakennusmestari, jotka kaikki mainittiin kolmesta yrityksestä.  

Nykyisen henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet 
Haastattelussa kysyttiin yritysten nykyhenkilöstön lisä- tai jatkuvan kouluttautumisen tarpeista. 

Osaamistarpeisiin oli annettu kymmenen valmista vaihtoehtoa (1. Tuotteet ja palvelut, 2. Myynti ja 

markkinointi, 3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto, 4. Talousasiat, 5. Johtaminen, 6. Työhyvinvointi, 7. Kv-

osaaminen, 8. Yleiset työelämävalmiudet, 9. Tietotekniset taidot ja 10. Muu), joista kaikki saivat mainintoja. 

Erityisesti tuotteisiin ja palveluihin ja työhyvinvointiin liittyvät koulutustarpeet nousivat esiin. Niihin liittyvät 

osaamisen kehittämistarpeet mainittiin haastatteluissa vähintään 12 kertaa. Myös muita, vaihtoehtoihin 

kuulumattomia osaamistarpeita nostettiin esiin. 

1. Tuotteet ja palvelut (13 mainintaa) 
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät osaamistarpeet saivat haastatteluissa eniten mainintoja (13 kpl). 

Lisäkoulutustarvetta oli työnjohtajilla, remontti- ja rakennusmiehillä, kiinteistönhoitajilla, LVI-asentajilla ja 

putkimiehillä, kirvesmiehillä, työmaamestareilla, tuotantoinsinööreillä, vastaavilla mestareilla sekä 

työpäälliköillä. Yhteensä tarve koski noin kahdeksaakymmentä työntekijää. 

Tarkempina koulutustarpeina kerrottiin työturvallisuusosaaminen, erilaiset korttikoulutukset ja 

pölynhallinta. Useita mainintoja sai kiinteistöautomaatioon ja -tekniikkaan liittyvät asiat ja niiden nopean 

kehittymisen mukana pysyminen. Yleisemmällä tasolla kerrottiin ammattitaidon ylläpitämisen olevan 

tärkeää ja sen onnistuvan esimerkiksi täydennyskoulutusten kautta. 

2. Myynti ja markkinointi (3 mainintaa) 
Myyntiin ja markkinointiin liittyen lisäosaamista tarvittiin työmaapäälliköille, projekti-insinööreille ja LVI-

työnjohtajille. Yhden haastatellun mukaan myyntiin ja markkinointiin liittyviä asioita ei opeteta syventävästi 

työteknikkokoulutuksessa. Koulutustarvetta oli yhteensä vajaalla neljälläkymmenellä ammattilaisella. Eräs 

yritys liitti tietotekniset osaamistarpeet sekä myynnin ja markkinoinnin yhteen ja kertoi koulutustarpeeksi 

some- ja digimarkkinoinnin. 

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (8 mainintaa) 
Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät osaamistarpeet liittyivät haastatelluissa yrityksissä erityisesti 

työntekijöiden osaamisen ylläpitoon ja alan työtehtäviin liittyvän täsmäosaamisen hankkimiseen ja 

parantamiseen. Koulutustarvetta oli kahdeksassa eri työtehtävässä: maalareilla, rakennusmestareilla, 

kirvesmiehillä, rakennusmiehillä, työmaamestareilla, tuotantoinsinööreillä, työpäälliköillä ja vastaavilla 

mestareilla. Yhteensä lisäosaamistarvetta oli vajaalla kolmellakymmenellä työntekijällä.  

Tarkempina sisältöinä kerrottiin vedeneristäjän sertifikaatti, tahtituotanto, aikataulut, lean sekä lajittelu ja 

kierrätys. Esimerkkinä kerrottiin myös mahdollisuus kuorma-auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajalle 

kouluttautua kuormausnosturinkuljettajaksi.  
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4. Talousasiat (6 mainintaa) 
Talousasioihin liittyen lisäosaamistarpeita kerrottiin neljästä yrityksestä ja kuudesta eri 

ammattinimikkeestä, kokonaisuudessaan lisäosaamista kaipaavia henkilöitä oli nelisenkymmentä. Tarpeita 

oli itse yrittäjällä, rakennusinsinööreillä ja -mestareilla, LVI-työnjohtajilla, projekti-insinööreillä sekä 

työmaapäälliköillä. Etenkin projekti-insinööreillä ja työmaapäälliköillä puhuttiin yleisestä ammattitaidon 

ylläpidosta. Yrittäjä toivoi lisäosaamista taloushallintoon - erityisesti ostolaskuihin, myyntireskontraan ja 

kirjanpitoon - liittyen.  

5. Johtaminen (6 mainintaa) 
Johtamisosaamista kaivattiin työmaapäälliköille, projekti-insinööreille, työnjohtajille, rakennusinsinööreille, 

LVI-työnjohtajille ja rakennusmestareille. Yhteensä koulutustarve oli yli viidelläkymmenellä työntekijällä. 

Johtamisosaamisen nähtiin kuuluvan monessa työtehtävissä perustaitoihin ja ammattitaidon ylläpidon 

korostettiin vaativan koulutusta. Yksi haastateltu kertoi ihmisten ja työmaiden johtamisen edellyttävän 

päivitettyä koulutusta. Etenkin LVI-työnjohtajien koulutus sai kritiikkiä siitä, ettei siellä käsitellä aihetta 

tarpeeksi syvällisesti. Yleisenä kommenttina kerrottiin, että kiinteistöalalla järjestetään harmillisen vähän 

työnjohtokoulutusta. 

6. Työhyvinvointi (12 mainintaa) 
Työhyvinvointi koettiin tärkeäksi monessa organisaatiossa ja siihen liittyviä osaamistarpeita nostettiin esiin 

toiseksi eniten. Koulutustarvetta oli LVI-asentajilla ja -työnjohtajilla, vastaavilla mestareilla, 

tuotantoinsinööreillä, työmaamestareilla, lasittajilla, työpäälliköillä, myyjillä, projekti-insinööreillä, 

työmaapäälliköillä, kehystäjillä ja työnjohtajilla. Yhteensä tarve on noin seitsemälläkymmenellä 

työntekijällä.  

7. Kv-osaaminen (4 mainintaa) 
Kansainvälisyyteen liittyviä lisäosaamistarpeita oli neljässä eri työtehtävässä (rakennusinsinööri ja -mestari 

sekä LVI-asentaja ja -työnjohtaja) ja kuudella työntekijällä. Yksi haastateltu toivoi etenkin LVI-alan 

koulutuksiin enemmän sisältöjä kansainvälisyyteen liittyen. 

Kv-rekrytoinnit herättivät laajemmin keskustelua ja myös kielitaitoon liittyvistä osaamistarpeista puhuttiin. 

Edellä mainittuja käsitellään tarkemmin alla omassa luvussaan (Kielitaito ja kv-rekrytoinnit). 

8. Yleiset työelämävalmiudet (6 mainintaa) 
Yleiset työelämävalmiudet mainittiin koulutustarpeena kuudessa eri työtehtävässä (rakennusinsinööri- ja 

mestari, tuotantoinsinööri, työmaamestari, työpäällikkö, vastaava mestari) ja tarve on 17 työntekijällä. 

Tarkempana koulutustarpeena mainittiin aikataulut (3 mainintaa). 

9. Tietotekniset taidot (10 mainintaa) 
Koulutustarpeista kolmanneksi eniten mainintoja saivat tietoteknisiin taitoihin liittyvät asiat, jotka 

mainittiin kymmenestä eri ammatista. Tarvetta oli työmaapäälliköillä, projekti-insinööreillä, työnjohtajilla, 

LVI-asentajilla ja -työnjohtajilla, remonttimiehillä, auton- ja koneenkuljettajilla, myyjillä, 

korjaamotyöntekijöillä ja kiinteistönhoitajilla. Työntekijämäärällä mitattuna koulutustarve oli yli 

seitsemälläkymmenellä.  

Tarkempina koulutustarpeina tuli esiin yleinen ammattitaidon ylläpito ja nykytekniikan tuntemus. 

Kerrottiin, että tietotekniikan osaamisessa on paljon eroja yksilöittäin. Kaivattiin sekä yleistä digiosaamista 

että täsmällisempiä taitoja, kuten automaatiota ja osaamista uuden hallintaohjelman käyttöönottoon. 

Myös sosiaalisen median ja digimarkkinoinnin osaaminen mainittiin tietotekniikkaan liittyvänä 

koulutustarpeena. 
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10. Muu (4 mainintaa) 
Edellä mainittujen lisäksi esiin nousi muutamia muita koulutustarpeita. Kuljettajille ja jalkamiehille 

koulutustarpeena mainittiin pakolliset korttikoulutukset. Myös Tieturva 1 ja 2 sekä hätäensiapukoulutus 

saivat mainintoja. 

Kielitaito ja kv-rekrytoinnit 
Osaamistarpeisiin liittyen haastatellut saivat myös kertoa yrityksessä vaadittavasta kielitaidosta ja sen 

merkityksestä. Kaikki haastateltavat mainitsivat suomen kielen osaamisen jollain tapaa. Joko sitä vaadittiin 

tai sitten suomen hyvä osaaminen oli etu rekrytoitaessa. Suomen kielen osaamisvaade vaihteli useammassa 

yrityksessä työtehtävän mukaan. Työntekijätasolla suomen kielitaitoa ei välttämättä vaadittu, mutta 

työnjohdollisissa tehtävissä sitä tuli osata. Yritykset, jotka eivät vaatineet suomen osaamista, edellyttivät 

kuitenkin englannin ymmärtämistä ja puhumista. Noin viidennes haastatelluista kertoi, ettei suomen kielen 

taito ole ehdoton vaatimus, vaan englannillakin pärjää työntekijätasolla.  

Vieraista kielistä mainintoja saivat englanti (88 %). Etenkin työnjohtotehtävissä kerrottiin suomen lisäksi 

vaadittavan myös englannin kielen taitoa, jotta pystytään kommunikoimaan myös suomea osaamattomien 

työntekijöiden kanssa. Venäjän kielen toi esiin noin viidennes haastatelluista. Venäjän osaamista ei 

vaadittu, mutta kielitaito nähtiin etuna. Yhdellä haastatellulla oli useita ulkomaan kohteita, joissa kerrottiin 

tarvittavan kielitaitoa.  

Yhdellä haastatelluista oli aiempaa kokemusta ulkomailta rekrytoimisesta. Yli kolmannes kertoi kuitenkin 

olevansa kiinnostuneita kv-rekrytoinneista. Suurimpana vaikuttavana tekijänä oli osaavien työntekijöiden 

löytyminen, mahdollinen työntekijäpula ja siihen reagoiminen. Kerrottiin, että etenkin Venäjältä ja Virosta 

voisi löytyä osaavaa henkilöstöä. Muutamat yritykset kertoivat, että hyvän maineensa vuoksi 

työntekijäpulaa ei ole. Maine oli auttanut myös siinä, että pk-seudulla työskentelevät kv-taustaiset 

työntekijät olivat kyselleet työpaikkoja. 

Byrokratian kerrottiin vaikeuttavan rekrytointeja jopa EU:n sisällä. Yksi haastateltu uumoili myös, että 

ulkomailta rekrytoiminen saattaisi aiheuttaa haasteita tiimin sisällä. Yleisesti kerrottiin, että suomalaisia 

rakennusmääräyksiä on noudatettava ja myös ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden on tunnettava ne. 

Tulevaisuus & rekrytointitarpeet 
Haastatteluissa kysyttiin haastateltavan arviota toimialan suhdannetilanteesta vuoden kuluttua. Suurin osa 

kysymykseen vastanneista arvioi tilanteen positiiviseksi, muutamat ennakoivat tulevaa laskukautta (33 % 

nousukausi, 20 % nousukausi jatkuu, 33 % korkeasuhdanne, 13 % laskukausi alkaa). Moni haastatelluista 

kertoi rakennusalalla elettävän jo tällä hetkellä nousun aikaa ja näkymien koettiin olevan melko vakaat. Yksi 

yritys kertoi Etelä-Karjalan tilanteen olevan melko tasainen, mutta etenkin pääkaupunkiseudulla ollaan 

hurjassa kasvussa. Tilastokeskuksenkin mukaan rakennusalalla on eletty vahvan kasvun aikaa ja näkymät 

ovat positiiviset myös tulevaisuudessa. 

Positiivista suhdanne-ennakointia varjostaa erityisesti rakentamisen materiaalien hintojen kehitys. Eräs 

yritys kertoi esimerkkinä, että tavaran ja työn kustannusosuudet ovat jo nyt 50–50 %, kun ennen jakauma 

oli 70–30 %. Hintojennousu on iso riski urakoiden budjetoinnin ja kannattavuuden kannalta. Suurimman 

hintojennousun ennakoidaan kuitenkin olevan jo takana ja tilanne helpottunee lähitulevaisuudessa. Myös 

työvoiman saatavuus loi haastatelluissa yrityksissä varjoa tulevaisuuden kasvulle. Erityisesti haasteellisena 

koettiin erikoisosaajien (esimerkiksi tärinämittaajien), joita ei suoraan kouluteta Suomessa, löytäminen. 

Työvoiman saatavuus haastaa alan positiivisia näkymiä laajemminkin.  

https://www.stat.fi/uutinen/rakennusyritykset-syyskuussa-vahvassa-kasvussa
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Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet 
Haastatellut yritykset ennakoivat tulevaa muutenkin kuin vain suhdanteen osalta. Haastatteluissa kysyttiin 

tarkempia kysymyksiä kahdesta suuresta työhön vaikuttavasta ilmiöstä, ekologisesta kestävästä 

kehityksestä ja digitalisaatiosta. Niihin pureudutaan syvemmin alla omissa luvuissaan.  

Digitalisaation ja ekologisen kestävän kehityksen lisäksi työnteon tapoja, osaamis- ja työvoimatarpeita ja 

toimialojen tulevaisuuksia murtaa ja muuttaa toki moni muukin ilmiö. Väestömme vanhenee ja 

väestörakenteemme muuttuu muutenkin (maahanmuutto, kaupungistuminen, eläkeläisten parempi 

toimintakyky, toisaalta pidempään elävät ja monisairaammat vanhukset), alusta- ja jakamistalous vaativat 

uudenlaisia toimintamalleja, yhteiskuntamme on muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja yhä useammin 

kaivataan suoraan itselle tai omalle yhteisölle räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Tuotteiden ohessa – tai 

jopa sijaan – myydään ja kehitetään palveluita. Elämyksellisyys ja merkityksellisyyden kokemukset 

arvotetaan tärkeiksi ja hyvinvoinnista, elämänlaadusta ja helppoudesta puhutaan paljon. Muutosilmiöissä 

olennaista on myös se, miten ne linkittyvät vahvasti toinen toisiinsa. Voi olla mahdotonta tunnistaa mikä on 

seurausta mistäkin, ja tekijät yhdessä muodostavat taas uudenlaisia ilmiöitä. 

Väestön kansainvälistyminen on lisääntyvä trendi, joka näkyy erityisesti kasvukeskuksissa, mutta jatkuvasti 

enemmän myös muualla. Rakennusalaa on perinteisesti pidetty melko kansainvälisenä toimialana ja 

ulkomaalainen työvoima on etenkin työmailla ollut tuttu näky jo melko pitkään. Rakennusteollisuuden 

mukaan talonrakennusalalla ulkomaalaisia on keskimäärin yli viidennes työmaiden kaikista työntekijöistä. 

Kuitenkin esimerkiksi kielitaidon nähdään rajoittavan kv-taustaisten työntekijöiden rekrytoimista. Kielen 

osaamista perustellaan erityisesti työturvallisuudella. Maahanmuuttajataustaisten rekrytoinnit voidaan 

kuitenkin nähdä yhtenä ratkaisuna osaavan työvoiman löytymiselle ja siihen liittyen onkin monenlaista 

viritteillä eri puolilla Suomea. Myös tässä kartoituksessa haastatelluissa yrityksissä oli hieman kokemusta 

kv-taustaisten henkilöiden rekrytoinneista ja siihen myös suhtauduttiin melko kiinnostuneesti. 

Rakennusalan työntekijäkunnan kansainvälistymisen lisäksi myös koko Suomen väestö kansainvälistyy ja 

moninaistuu. Ihmisten erilaiset taustat ja tarpeet voivat vaikuttaa myös rakentamiseen. Organisaatioiden 

kokemuksia ja ajatuksia avattiin tarkemmin edellä Kielitaito ja kv-rekrytoinnit -otsikon alla.  

Väestörakenteen muutokseen liittyy olennaisesti väestön ikääntyminen ja keskittyminen kaupunkeihin. 

Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös rakentamisen ja kiinteistöpalveluiden toimialaan. Rakentamissektorilla 

tulisi pohtia ratkaisuja, jotka tukevat yksinasumista sekä kotona pidempään pysymistä. Yksinasuvien määrä 

on kasvanut jo pitkään ja se on yleisintä yli 75-vuotiailla. Yksiöitä ja pieniä asuntoja rakennetaankin hyvin 

paljon. Toisaalta erilaisia tuetun asumisen ratkaisuja ja esimerkiksi palvelutaloja rakennetaan jatkuvasti 

ympäri Suomen, myös Etelä-Karjalaan. Senioriasumisen ja -rakentamisen osaaminen on tärkeää. 

Rakennusalalla tulee huomioida yhä vahvemmin esteettömyys, monenlaiselle turvallisuusteknologialle on 

tarve ja muistisairausosaamisesta hyödytään myös rakennus- ja kiinteistöalalla. Myös muunneltavat ja 

monikäyttöiset tilat, niin julkis- kuin yksityisrakentamisessa, yleistyvät jatkuvasti. Väestön ikääntyminen ja 

nuorten ikäluokkien pieneneminen näkyvät toki myös työntekijöiden saatavuudessa. Eläköityvien tilalle on 

aina haastavampaa saada uusia työntekijöitä.  

Alaan olennaisesti vaikuttava trendi on osaajapula, jota avattiinkin jo raportin alussa. Olennaista 

rakennusalalle on, että osaajapula ei riipu talouden suhdannevaihteluista yhtä vahvasti kuin monella muulla 

toimialalla. Rakennusalan yritysten rekrytointihaasteiden lisäksi ongelmia on viime aikoina huomattu 

olevan myös osaavien opettajien rekrytoinneissa. Haasteet ovat tuttuja sekä toisella että korkea-asteella.  

Kaupungistumisen vaikutuksesta rakentaminen keskittyy kasvukeskuksiin ja kerrostalorakentamiseen, 

mutta samanaikaisesti on etenkin korona-ajan myötä ollut nähtävissä myös loma-asuntorakentamisen 

buumia. Myös pientaloja on rakennettu paljon etenkin kasvukeskusten laitamille kehyskuntiin. 

Kaupungistumisen myötä tarvitaan myös erityisosaamista erilaisiin rakennushankkeisiin. 
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Uudisrakentamisen lisäksi korjausrakentamiseenkin panostetaan ja kaupungeissa on nähty esimerkiksi 

vanhojen kerrostalojen asuinpinta-alan kasvattamista rakentamalla vanhan talon päälle uusia kerroksia. 

Myös erilaiset kaupunkien infrarakentamisen hankkeet haastavat työntekijöiden osaamista ja vaativat 

keksimään uudenlaisia työskentelytapoja. 

Rakennusalan työympäristö monimuotoistuu ja muuttuu haasteellisemmaksi jatkuvasti. Alaan vaikuttavat 

ilmiöt ja muutostekijät kasvattavat vaadittavan osaamisen tasoa ja vaativat myös erikoistumista. 

Perinteisiksikin mielletyt työnkuvat ja urapolut muuttuvat ja monipuolistuvat. Tämän voi kuitenkin nähdä 

alalla jopa etuna ja kilpailukykytekijänä. Alalle kaivataan moninaisempaa henkilöstöä erilaisilla 

osaamistaustoilla ja -yhdistelmillä. Kun tästä viestitään hyvin ja oikein, voidaan tavoittaa uusia, alasta 

mahdollisesti kiinnostuvia henkilöitä. Näin esimerkiksi naisten tai maahanmuuttajataustaisten 

työntekijöiden määrää voidaan saada lisättyä. 

Monialaisuus ja toimialoja ja toimintatapoja yhdistelevä työ on kasvava trendi, joka vaikuttaa myös 

rakennus- ja kiinteistöalan palveluiden tuottamiseen. Siihen liittyy osaltaan myös palvelullistuminen ja 

"alusta loppuun" -periaate. Etenkin pienyrittäjät haluavat taata hyvän asiakaskokemuksen ja hoitaa 

asiakastarpeet mahdollisimman hyvin. Yritykset toimivatkin monesti verkostomaisesti ja tarjoavat 

palveluita yhdessä. Eräs haastateltu kertoi, että hänen yrityksensä sidosryhmään kuuluvat lähes kaikki alan 

toimijat suunnitteluarkkitehdeistä rakennuttajiin asti. Esimerkki monialaisuudesta ja erilaisten taitojen ja 

toimialojen yhdistelmästä ovat myös edellä kuvatut senioriosaamisen ja rakentamisen yhdistelmät.  

Palvelullistuminen ja asiakaslähtöisyys näkyvät myös esimerkiksi yhteisöllisyyden huomioimisena 

rakentamisessa, rakennusten muokattavuutena, asiakkaiden osallistamisena suunnitteluprosesseihin sekä 

kiinteistönhuollon kokonaispalveluiden kasvamisena. Nykyisin jopa asumisesta saatetaan puhua palveluna, 

johon on liitetty monenlaisia arkea helpottavia ja parantavia ratkaisuja. Palvelullistumista on sekin, kuinka 

moni haluaa myös teettää esimerkiksi remonttiprojektinsa palveluntuottajalla itsetekemisen sijaan. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tulevaisuuden osaamistarpeita toimialoittain 

(Osaamiskortit 2035). Rakennus- ja kiinteistöalalle (talonrakentaminen ja suunnittelu, maa- ja 

vesirakentaminen, kiinteistöala) kasvaviksi osaamistarpeiksi on nostettu erityisesti digitaalisuuteen ja 

teknologiaan (automaatioiden hallintaosaaminen, digitaalinen aktiivinen kansalaisuus, digitaalisen 

teknologian luova käyttötaito, digitaaliset kommunikointitaidot, digitaaliset yhteistyötaidot, digitaalisten 

alustojen hyödyntämisosaaminen, digitaalisten osaamispuutteiden tunnistamiskyky, digitaalisten 

ratkaisujen hyödyntämisosaaminen, digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot, digitaalisten 

työkalujen soveltamiskyky, digitaalisten välineiden ja sisältöjen suojeluosaaminen, etä- ja 

virtuaalipalveluiden hallinta, fyysisen ja psyykkisen terveyden suojeluosaaminen digitaalisten ympäristöjen 

ja -teknologioiden riskeiltä, henkilökohtaisen tiedon ja -yksityisyyden suojeluosaaminen, tiedon hakutaidot, 

tiedon hallinta- ja analysointitaidot ), ihmistaitoihin (asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen, 

asiakaspalvelutaidot, johtamisosaaminen, käyttäjälähtöisyys, neuvonta-, opastus- ja ohjaustaidot, 

ristiriitojen ratkaisutaidot, ryhmätyöskentelytaidot, vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot) sekä 

oman työn- ja elämänhallintaan ja yleiseen osaamiseen, henkilökohtaisiin taitoihin tai ilmiöihin liittyviä 

tarpeita (innovaatio-osaaminen, ongelmanratkaisutaidot, oppimiskyky ja oppimishalu, vastuuntuntoisuus, 

tiedon arviointitaidot, ammattieettinen osaaminen, kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus, 

monikulttuurisuustaidot, ympäristöosaaminen). 

Jotta yllä kuvattuihin ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin pystyy vastaamaan, tulee ideoida 

uudenlaisia ratkaisuja ja palveluita sekä yhdistellä erilaisia osaamisia ja toimintoja. Toimialarajat ylittävä 

yhteistyö ja esimerkiksi palvelumuotoilu ovat erittäin tärkeitä kehitettäessä yritysten toimintaa. 

Organisaatioille olisi tärkeää olla halukas vastaamaan asiakas- ja sidosryhmärajapinnasta tuleviin haasteisiin 

ja kehittämään ratkaisuja rohkeasti ja eteenpäin suunnaten. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
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Yleisesti voinee sanoa, että tulevaisuudessa kaivataan yhä enemmän kykyä jatkuvaan oppimiseen, 

yhteistyöhön, oman alan sekä työn muutoksen kehityskulkujen seuraamiseen ja murroksessa mukana 

pysymiseen. Osaamista hankitaan sekä itsenäisesti että virallisia reittejä (esim. oppilaitokset) pitkin. 

Jatkuvan oppimisen taitoja, omaa asennetta ja kykyä kehittää omaa toimintaa pidettiin myös 

haastatelluissa yrityksissä tärkeänä pelkän substanssiosaamisen rinnalla.  

Ekologinen kestävä kehitys 

Haastatelluilta yrityksiltä kysyttiin, miten ekologinen kestävä kehitys on näkynyt tai näkyy yrityksen 

toiminnassa, ja millaisia tarpeita (esimerkiksi osaamiseen tai rekrytointeihin liittyen) yrityksellä on ilmiöön 

liittyen ollut tai tulee olemaan. Muutama yritys mainitsi, ettei ilmiö näy heillä, ja vajaa puolet, että ilmiö on 

mukana oikeastaan kaikessa yrityksen tekemisessä.  

Ekologisuuden kerrottiin näkyvän yritysten viestinnässä, brändilupauksissa sekä sisäisissä koulutuksissa 

henkilöstölle. Se oli mukana strategiassa ja hiilijalanjälkeen kerrottiin kiinnitettävän huomiota kaikessa 

toiminnassa. Erään yrityksen mukaan ekologisuuden huomioiminen oli vaatimus ja elinehto yritykselle. 

Kerrottiin, että kestävyyden merkitys on korostunut rakennusalalla paljon ja se merkitys tulee kasvamaan 

tulevaisuudessa entisestään. Monella yrityksellä oli myös käytössä ympäristösertifikaatteja. 

Rakentamisen energiatehokkuus ja ekologisuus ovat hyvin tärkeitä ja niihin panostaminen nähtiin 

useammassa yrityksessä kilpailuvalttina ja investointina. Eräs haastateltu kertoi heidän yrityksensä 

osaamisen olevan valtti muihin nähden. Vaatimuksia ekologisuuteen panostamiseen tuli myös sijoittajilta ja 

asiakkailta. Uusilta, rakennettavilta kohteilta vaaditaan ekologisuutta ja se on otettava huomioon 

esimerkiksi rakennustavarassa. Rakentamisen energiaratkaisut nähtiin tärkeinä myös pohdittaessa 

ekologisuutta isommassa kuvassa.  

Puurakentamisen – ja siihen liittyvän kouluttamisen – ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa. Myös 

esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennan osaamista saatetaan tarvita. Rakentamisessa on jatkossa tärkeää ottaa 

myös huomioon ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät sääilmiöt, esimerkiksi mahdolliset tulvien 

lisääntymiset, talvien leudontumiset ja sateiden yleistymiset. Myös korjausrakentamisen ja esimerkiksi 

jäteosaamisen merkitys tulee kasvamaan, samoin kiertotalousosaamisen. Rakennusalan yritykset toivoisivat 

vähähiilisyyden, kiertotalouden sekä muun ilmasto- ja ympäristöosaamisen parempaa sisällyttämistä 

tutkintoihin. 

Haastatelluissa yrityksissä tehtiin erilaisia arjen valintoja, jotka edesauttoivat kestävyyden toteutumista. 

Kulkemiseen oli mietitty tehokkaampia tapoja toimia. Yhtä työmatkaa kohden pyrittiin keräämään 

useampia toimeksiantoja ja kerralla pyrittiin kuljettamaan enemmän materiaaleja. Useammassa yrityksessä 

oli myös käytössä sähkö- tai kaasuauto sekä akku- ja sähkökäyttöisiä työkaluja ja laitteita. 

Aurinkopaneeleita käytettiin koneiden lataamiseen ja energialähdevalinnoissa oli painotettu uusiutuvia. 

Käytettävät maalit olivat vesiohenteisia. Hankinnoissa ja investoinneissa pyrittiin huomioimaan myös 

ekologinen näkökulma. Muutama yritys myös mainitsi kierrättävänsä tehokkaasti. 

Yrityksissä oli myös ilmennyt jonkun verran ekologisuuteen liittyviä tarpeita. Selvästi yleisimmät liittyivät 

osaamisen päivittämiseen ja koulutuksiin. Noin puolet haastatelluista kertoivat heillä tarvittavan 

lisäkoulutusta teemaan liittyen ja moni sitä jo tekikin. Eräs yritys kertoi, ettei koulutustarvetta ole, sillä 

tuotteiden valmistajat kouluttavat käyttäjiään hyvin. 

Tarpeina kerrottiin myös kaluston uusiminen ja päivittäminen tarpeen mukaan siten, että siinä otetaan 

ympäristönäkökulmat huomioon. Myös työkoneiden latausmahdollisuuksia työmaakohteissa oli jouduttu 

miettimään. 
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Digitalisaatio 

Digitalisaation merkitys ja vaikutus tunnistettiin haastatelluissa yrityksissä melko laajasti ja sen vaikutukset 

näkyivät kaikkien haastateltujen yritysten toiminnassa. Kolmannes haastatelluista kertoi digitalisaation 

näkyvän oman toimintansa ytimessä ja se koettiin välttämättömäksi. Digitalisaation kasvun kerrottiin 

olevan jatkuvaa ja välttämätöntä. Eräs yritys kertoi ajattelevansa siten, että digitalisaation kautta haetaan 

työtä helpottavia asioita. Digi oli mukana kaikissa prosesseissa ja sitä myös kehitettiin koko ajan. Eräässä 

yrityksessä oli siirretty kaikki toiminnot digitaalisiksi. 

Yleisimmin digitalisaation kerrottiin vaikuttavan työarkeen erilaisten järjestelmien kautta. Toisaalta työn 

hallintopuoli oli digitalisoitu ja toisaalta digi näkyi myös työvälineissä, laitteissa ja työtavoissa. 

Hallinnolliselta puolelta esimerkkeinä kerrottiin erilaiset varausjärjestelmät, taloushallinto, palkanlaskenta, 

työajanseuranta ja ostolaskut. Ohjelmista iso osa toimi pilvipalveluna ja järjestelmien kerrottiin olevan 

myös melko hyvin linkitettyjä toinen toisiinsa. 

Useampi yritys kertoi myös digimarkkinoinnin ja sähköisten asiakasyhteydenottojen merkityksestä. 

Kohteiden ennakkomarkkinointi hoidettiin sähköisesti, iso osa työtilauksista ja kyselyistä tuli sähköisesti ja 

somekanavia käytettiin paljon. Asiakkaat myös löysivät yritykset monesti sosiaalisen median kanavien 

kautta. 

Kiinteistönhuoltopuolelta kerrottiin ohjausjärjestelmien toimivan näppärästi kiinteistöjen huoltokirjana. 

Sitä kautta saatiin myös hoidettua työnohjaus, tilausten vastaanotto ja työajan seuranta. Kiinteistöjen 

ohjausjärjestelmien teknologian kerrottiin kehittyvän jatkuvasti ja eräs yritys kertoi heillä olevan käytössä 

KIITO ohjausjärjestelmä koko henkilöstön kännyköissä. Toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmät 

mainittiin hyvin monesta haastatellusta yrityksestä. 

Kiinteistötyönantajien kyselyssä kehitettävinä teknologioina esiin tuotiin robotiikan, tekoälyn ja 

koneoppimisen, tietomallintamisen ja big datan kehittämistä yritystoiminnan tukena. Yleisesti 

liiketoiminnan digitalisoinnin nähtiin parantavan toiminnan tehokkuutta ja se koettiin tärkeäksi. Haasteiksi 

teknologiselle kehitykselle kerrottiin erityisesti resurssien ja ajan puute.  

Tässä kartoituksessa haastatellut yritykset kertoivat hyödyntävänsä erilaisia taloteknisiä järjestelmiä 

rakennuksissa. Mittauslaitteiden käyttöjärjestelmät toimivat pilvessä ja toiminnassa käytettiin paljon 

analysoitavaa dataa. Digitalisaation merkitys rakennus- ja kiinteistöalalla tulee kasvamaan entisestään ja 

uudenlaisia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti. Muutamat yritykset mainitsivat, että kiinteistöautomaation ja -

tekniikan erityisosaamista tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Nykyään puhutaankin jo 

älykkäästä asumisesta. Myös työn ja työmaiden seuraaminen, ja jopa hoitaminen, etänä erilaisten 

teknologisten ratkaisujen kautta tulee lisääntymään jatkossa. Esimerkiksi erilaista etävalvontaa on jo 

käytössä työmailla ja sitä kehitetään jatkuvasti. Projektien seuranta vaikkapa aikataulutuksen suhteen 

helpottuu digitalisaation ansiosta jatkuvasti.  

Haastatteluissa kerrottiin myös digitalisaation mukanaan tuomista tarpeista. Selvästi yleisin kohdattu tarve 

olivat erilaiset koulutukset ja perehdytykset. Yli kolmannes haastatelluista yrityksistä kertoi järjestävänsä tai 

tarvitsevansa tähän liittyvää koulutusta. Tarkemmat koulutustarpeet liittyivät monesti järjestelmien 

uusimiseen. Järjestelmäkoulutuksia olikin käynnissä useammassa yrityksessä. Kerrottiin myös yleisemmästä 

jatkuvasta koulutustarpeesta digitalisaatioon ja sen kehityksen mukana pysymiseen liittyen. Erään yrityksen 

edustaja kertoi osan työntekijöistä hallitsevan digitaidot paremmin kuin toiset. Hän koki, että sen suhteen 

voisi olla kehitettävää. Hyvänä käytänteenä mainittiin tiedon ja osaamisen jakaminen yrityksen sisällä. 

Esimerkkinä yksi yritys kertoi, että heillä nuoremmat ja vanhemmat työntekijät työskentelevät yhdessä, 

jotta nuoremmat voivat opettaa esimerkiksi digitaitoja vanhemmille. 

https://kiinteistotyonantajat.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2019/02/19132607/digikyselyn-2018-tulokset.pdf
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Uutena koulutusideana esiin nousi koulutus rakennusten mallinnusten parempaan hyödyntämiseen 

työmaaolosuhteissa. Esimerkiksi 3D-kuvia tuotetaan suunnitteluvaiheessa paljon. Yksi yrittäjä kaipasi myös 

itselleen taloushallinnon koulutusta erityisesti ostolaskujen, myyntireskontran ja kirjanpidon hallintaan 

liittyen.  

Rekrytointitarpeet  
Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista. 

Vajaat kaksi kolmesta haastatelluista yrityksistä ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavien kolmen 

vuoden aikana. Kasvutavoitteet olivat yleisiä sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä. Yksi yritys 

kertoi kasvunsa tulevan Helsingissä toimivan tytäryhtiönsä kautta. Kolmannes yrityksistä ennakoi pysyvänsä 

samankokoisena.  

Kasvun lisäksi rekrytointitarpeita ilmenee toki muistakin syistä. Monessa yrityksessä on jo tällä hetkellä 

työntekijävajetta, osassa tarvitaan eläköityvien tilalle uusia tekijöitä ja useampi yritys kertoi alan 

työntekijäkunnassa olevan vaihtuvuutta. Myös keikkatyöntekijöitä kaivattiin yritysten listoille. Eläköityviä 

työntekijöitä oli haastatelluissa yrityksissä useampia. Tulevien kolmen vuoden aikana eläkkeelle ennakoitiin 

jäävän vajaan sadan työntekijän (reilut 6 % koko työntekijäkunnasta). Yksi yritys kertoi eläköitymisten 

aiheuttavan tulevaisuudessa haasteita rekrytointien suhteen. Enimmäkseen haastateltujen yritysten 

henkilöstö oli kuitenkin nuorta, työntekijöiden keski-iäksi arvioitiin noin 39 vuotta. 

Rekrytointitarpeita kysyttiin myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida rekrytointitarpeet heti sekä 

vuoden kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin ja useampi yritys kertoi, että tilanne saattaa 

elää ja rekrytoitavien määrä kasvaa myös jo vuoden päästä. Alla olevaan taulukkoon on listattu tehtävät, 

joissa oli yhteenlaskettuna vähintään kahden työntekijän tarve. Taulukoitujen lisäksi yritykset mainitsivat 

neljätoista työtehtävää, jossa oli yhden työntekijän rekrytointitarve (automaatiotyöntekijä, autonkuljettaja, 

jalkamies, kiinteistövahtimestari, lasittaja, maalari, rakennusapumies, rakennusinsinööri, rakennusmestari, 

tasoitetyöntekijä, työpäällikkö, tärinämittausasiantuntija, vastaava mestari, talonrakentaja). 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 

Projekti-insinööri 10 5 

Kiinteistönhoitaja 5 9 

Remonttimies 5 5 

Työmaapäällikkö 5 5 

Työnjohtaja 5 5 

Maanrakennuskoneenkuljettaja 1 4 

Koneenkuljettaja 1 3 

LVI-asentaja/putkimies 2 1 

Puutarhuri 0 3 

Kaivinkoneenkuljettaja 0 2 

Kuorma-autonkuljettaja 1 1 

Tuotantoinsinööri 0 2 

 

Moneen työtehtävään toivottiin tietynlaista osaamista. Automaatiotyöntekijälle olisi tärkeää tuntea 

kiinteistöautomaatiota ja pystyä itsenäiseen työhön. Kiinteistöautomaation osaamisen merkityksen 

kerrottiin olevan suuri myös kiinteistönhoitajien työssä. Heille toivottiin lisäksi osaamista uusista 

laitteistoista ja kiinteistötekniikasta. Omatoiminen asenne, järjestelykyky ja päivystysmahdollisuus olivat 

myös tärkeitä. Kiinteistövahtimestarin osaamistoiveina oli paitsi kiinteistöjen tekninen osaaminen, niin 

myös vahtimestarin kokemus.  
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Koneenkuljettajilta toivottiin työkokemusta ja kerrottiin, että tärkeimmät osaamistarpeet ovat 

mittalaitteiden lukutaito, 3D koneenohjaus, koneenkäyttötaidot, työmaan hallinnointi ja johtaminen. Myös 

ammattipätevyyksien tulee olla voimassa ja koneen huoltotaidot ovat hyödyksi. Samat toiveet pätivät myös 

maanrakennuskoneenkuljettajan rekrytointeihin, lisänä mainittiin myös kuvien lukutaito. 

Tasoitetyöntekijöistä kerrottiin, että ammattitaitoisia tasoitetyöntekijöitä on usein vaikea löytää ja työ on 

fyysisesti hyvin raskasta työtä. Myös tärinämittausasiantuntijoiden löytämisen mainittiin olevan hyvin 

haastavaa, sillä tehtävään ei kouluteta oppilaitoksissa. Ala on kovin marginaalinen ja insinöörejä löytyy 

harvoin mistään.  

Rakennusinsinööreiltä ja rakennusmestareilta toivottiin johtamiskokemusta, tuotantoinsinööreiltä, 

työpäälliköiltä ja vastaavilta mestareilta puolestaan työpajaosaamista. Rekrytoitavalle remonttimiehelle 

nähtiin eduksi työsuojeluosaaminen. Jalkamiehen toivottiin osaavan putkiasennusta. LVI-asentajilta 

toivottiin suoritettua perustutkintoa ja kerrottiin, että yritys ottaa heitä mieluusti oppimaan ammatissa. 

LVI-työnjohdolla olisi toivottavaa olla suoritettuna työteknikkokoulutus. 

Yleisesti kerrottiin, että rekrytoinneissa on huomioitava se, kenelle työpaikkaa tarjotaan, sillä osaamisen on 

oltava kohdallaan. Työkokemus, asenne, itsenäiseen työhön pystyminen ja oman alan perusosaaminen 

mainittiin olennaisiksi useiden eri työtehtävien rekrytoinneissa. 

Rekrytointiongelmista 
Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Neljännes vastaajista 

kertoi, ettei ongelmia ole ollut. Rekrytointien ongelmattomuuteen oli vaikuttanut yrityksen hyvä maine, 

vaihtumaton työntekijäkunta ja se, ettei ole tarvinnut rekrytoida, sekä aliurakointien kautta löytyneet 

tekijät. Valtaosa (75 %) haastatelluista oli kuitenkin rekrytointiongelmiin törmännyt ja ne olivat yleisiä 

rekrytoidessa työntekijöitä useisiin eri tehtäviin. 

Rekrytointihaasteisiin liittyen yrityksillä oli myös ratkaisuajatuksia ja ideoita, miten haasteita voisi 

helpottaa. Yleisesti kerrottiin, että alalle tulisi saada osaavaa työvoimaa ja alalle tulevilla on hyvä olla 

kiinnostuneisuutta alan töihin ja kehitykseen. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti nuorten 

työelämävalmiuksiin. Erään haastatellun mukaan oppisopimuskoulutusta pitäisi kehittää ja lisätä roimasti, 

jotta osaavaa henkilökuntaa saadaan jatkossakin, ja rekrytointihaasteilta vältytään. 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista muut paitsi kielitaitoon, 

sijaintiin ja johtamiseen liittyvät ongelmat saivat mainintoja. Lisäksi muu-kohtaan kirjattiin useita 

lisähaasteita. Alla yritysten rekrytointihaasteita on kuvattu tarkemmin niiden yleisyysjärjestyksessä. 

1. Työkokemus (18 mainintaa) 
Annetuista vaihtoehdoista yleisimmät kohdatut rekrytointiongelmat olivat työkokemuksen riittävyyteen 

liittyvät haasteet. Haasteita oli kohdattu rekrytoitaessa tasoitetyöntekijää, vastaavaa mestaria, 

kiinteistönhoitajia, kiinteistövahtimestaria, puutarhuria, putkimiestä ja LVI-asentajaa, 

automaatiotyöntekijää ja lasittajaa. Ratkaisuksi oli mietitty katseen kääntämistä oman toimialan 

ulkopuolelle, esimerkiksi osaavia, hyvällä työkokemuksella varustettuja lasittajia voisi löytyä autoalalta. 

2. Osaaminen (13 mainintaa) 
Toiseksi yleisin kohdattu rekrytointihaaste olivat osaamiseen liittyvät seikat. Yleisimmin kaivattiin parempaa 

ammattitaitoa ja perusasioiden osaamista. Eräs yritys kertoi kaipaavansa työnhakijoilta monipuolista 

ammattitaitoa ja erikoisosaamista; rekrytoitavan tulisi olla moniosaaja. Osaan tehtävistä taas toivottiin 

yhdistelmiä jopa kahdesta erilaisesta ammatista (esimerkiksi kiinteistöautomaation asiantuntemus tai 

kiinteistövahtimestari). Haasteita oli useiden eri ammattiryhmien rekrytoinneissa (remonttimies, 

kiinteistönhoitaja, kiinteistövahtimestari, puutarhuri, putkimies, LVI-asentaja, lasittaja). 
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3. Koulutus (12 mainintaa) 
Riittämättömän tai soveltumattoman koulutuksen oli koettu vaikeuttaneen rekrytointeja melko usein. 

Haasteita oli kohdattu kiinteistönhoitajia, kiinteistövahtimestaria, puutarhuria, putkimiestä, 

automaatiotyöntekijää ja LVI-asentajaa rekrytoitaessa. Esimerkinomaisesti kerrottiin, että LVI-alalla on 

pulaa työnjohtokoulutetuista. Motivoituneita maanrakennuskoneenkuljettajia ei sen sijaan valmistu 

riittävästi, erään yrittäjän mukaan jokaiselle olisi työpaikka tarjolla. Yleisemmin kerrottiin, että 

ammatillisesta koulutuksesta valmistuneilla tutkinnon antamat valmiudet eivät kohtaa työelämän 

vaatimusten kanssa. 

4. Omatoimisuus (12 mainintaa) 
Omatoimisuuteen, motivaatioon ja asenteeseen liittyvät haasteet tuotiin esiin 12 kertaa. Kaikki eivät 

kyenneet itsenäiseen työhön ja asenneongelmia harmiteltiin. Osa haastatelluista kertoi, että hyvällä 

asenteella pystyisi paikkaamaan myös esimerkiksi riittämätöntä koulutusta tai osaamisvajeita. 

Omatoimisuus- ja motivaatiohaasteita oli kohdattu etenkin nuorilla ja ne olivat yleisiä monessa ammatissa 

(kiinteistönhoitaja, kiinteistövahtimestari, puutarhuri, putkimies, automaatiotyöntekijä, kirvesmies, 

tasoitetyöntekijä, LVI-asentaja, lasittaja).  

5. Tietotekniikka (3 mainintaa) 
Kolme haastateltua kertoi haasteista työnhakijoiden ja -tekijöiden tietoteknisen osaamisen suhteen. 

Ongelmia oli kohdattu kiinteistönhoitajien ja maanrakennuskoneenkuljettajien rekrytoinneissa. Yleisesti 

kerrottiin, että tietoteknisten taitojen taso vaihtelee paljon työntekijä- ja -hakijakunnassa. 

6. Yhteistyötaidot (2 mainintaa) 
Yhteistyötaitojen kanssa oli ollut ongelmia kahdessa organisaatiossa. Tarkempana esimerkkinä kerrottiin 

ongelmat työyhteisöön sopeutumisessa ja yleinen työnhakijan sopivuus työpaikkaan, työtehtäviin ja 

työyhteisöön. 

7. Palkkaus (2 mainintaa) 
Palkkaukseen liittyvät seikat olivat vaikeuttaneet kiinteistönhoitajien rekrytointeja. Rakennusmestarien 

rekrytoinneista kerrottiin esimerkkinä, että heistä kilpaillaan palkkauksella ja työoloilla. 

8. Asiakaspalvelutaidot (1 maininta) 
Asiakaspalvelutaitoihin liittyvät rekrytointiongelmat olivat tuttuja yhdelle haastatellulle. Haasteita oli 

kohdattu rekrytoitaessa lasittajaa. 

9. Ongelmanratkaisukyky (1 maininta) 
Myös ongelmanratkaisukykyyn liittyvät ongelmat olivat tulleet vastaan yhdessä yrityksessä lasittajia 

rekrytoitaessa. 

10. Työaika (1 maininta) 
Työaikaan liittyvät rekrytointihaasteet liittyivät erityisesti kausityöntekijärekrytointeihin. Haasteita oli 

kohdattu etsittäessä kirvesmiestä. 

11. Muut rekrytointiongelmat (36 mainintaa) 
Yhteenlaskettuna eniten mainintoja saivat muut rekrytointiongelmat. Yleisin muu haaste oli työntekijöiden 

saatavuus, joka mainittiin 32 kertaa. Haastatelluista organisaatioista kerrottiin, että vastaavia mestareita, 

projekti-insinöörejä ja työnjohtajia ei vain yksinkertaisesti ole saatavilla. Haasteiden kerrottiin olevan 

kuitenkin vielä kovempia etsittäessä työntekijöitä pääkaupunkiseudulle - siellä korostuivat 

rakennusmestareiden saatavuusongelmat. Tähän liittyen haasteellisena oli koettu myös kiinteistönhoitajien 

ja putkimiesten rekrytoinnit; työnhakijoita ei joko ollut tai oli vain vähän. Eräästä LVI-alan yrityksestä 

kerrottiin, että alan opiskelijat eivät hakeudu töihin, vaikka alalla on jatkuva työvoimatarve. 
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Muina haasteina kerrottiin ongelmat perustyöelämävalmiuksissa. Ne ilmenivät esimerkiksi oman puhelimen 

käyttämisenä työaikana, haasteina noudattaa työaikoja sekä taukojen pituuksina. Mainintoja saivat myös 

työn fyysinen rankkuus (tasoitetyöntekijä) ja työvoiman vaihtuvuus, jonka eräs haastateltu kertoi johtuvan 

firmasta firmaan hyppivistä työntekijöistä. 

Muita kommentteja ja huomioita 
Alle on koottu kommentteja, ehdotuksia ja huomioita, joita yritykset halusivat välittää eteenpäin. 

• Yritys tarjoaa mielellään harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille, sillä rakentajia tarvitaan 

tulevaisuudessakin. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa halutaan jatkaa, mutta uusia, konkreettisia 

avauksia ei ole tullut.  

• Julkisten rakennusten kiinteistönhoidon tarjouskilpailutuksessa pisteytetään henkilöstön koulutus 

ja osaaminen. Voi aiheuttaa matalia pisteitä, jos ammattihenkilöstö ei ole tutkintokoulutettua. 

Oppisopimus voisi auttaa tässä.  

• Opiskelijat eivät hae valmistumisen jälkeen LVI-alan töihin. Yritys ottaisi mielellään 

vastavalmistuneita koulutettavaksi oman näköisiksi työntekijöiksi. Perustutkinnon jälkeen olisi hyvä 

hakea töitä ja oppia ongelmanratkaisutaitoja. Hyvistä työntekijöistä koulutetaan työnjohtajia. Hyvä 

työporukka on kuin jääkiekkojoukkue, jossa ei pelaajia kannata vaihtaa vuosittain, jos tulosta 

halutaan saada. Mistä saa tietoa TE-toimiston listoilla olevista vapaista työnhakijoista? 

• Koulutusideoita: LVI-myyntikurssi asentajille, LVI-tietotekniikkaa asentajille. Työnjohtajille 

syventäviä lyhytkursseja myyntiin, markkinointiin, tuotteisiin ja palveluihin. 

• Yritys on tehnyt oppisopimuskoulutusyhteistyötä ja sillä on ollut myös työssä oppijoita. Kokemukset 

oppisopimuskoulutuksesta ovat olleet positiivisia, mutta kokemukset työssä oppijoista vaihtelevat, 

sillä ammattitaidossa, kädentaidoissa ja asenteessa on monesti haasteita. Oppisopimuskoulutusta 

pitäisi kehittää ja lisätä roimasti, jotta osaavaa henkilökuntaa saadaan jatkossakin. Korkeakoulujen 

kanssa oppilaitosyhteistyö on olematonta, mutta ei siihen ole oikein tarvetta.    

• Alan tekijöiden tulisi arvostaa työtänsä. Työn arvostus näkyy työjäljessä. Koulutuksesta 

valmistuneista henkilöistä noin kolmannes on valmiita työelämään. Kuilu opiskelun ja työpaikkaan 

siirtymisen välissä on liian suuri. 

• Maanrakennusalalla työssä oppijoiden määrä oppilaitoksesta on jäänyt vähäiseksi. 

• Rekrytarpeita Etelä-Karjalassa on vähän, koska yrityksen kasvu tapahtuu Helsingissä. Muuttotappio 

Imatralta ja Lappeenrannasta pitäisi saada käännettyä, sillä muuten rakentaminen alueella hiipuu 

myös. 

• Alalla pientä epävarmuutta, ehkä suurempia investointeja ei lähdetä tässä kohtaa tekemään.  

Autonkuljettajapuolella tulisi yhdistelmäajoneuvon koulutusta nopeuttaa. Koulutus olisi 

mahdollista toteuttaa kuukaudessa esim. harjaantuneelle autonkuljettajalle, jolla on jo käytännön 

kokemusta ajamisesta. Koulutuksen nopeuttaminen vaikuttaisi olemassa olevaan kuljettajapulaan 

(yrityksessä ei pulaa tällä hetkellä) yleisesti toimialalla. 

• Valmista tekijää ei löydy. Yrittäjän tulee olla valmis myös itse etsimään tekijöitä ja kouluttamaan 

työntekijöitään.  

• Oppilaitos voisi suositella yrityksille vastavalmistuneita hyviä tyyppejä. 
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