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0. Tiivistelmä
Puutuotealan ja puurakentamisen kasvun uhkatekijäksi on tunnistettu osaavan työvoiman saannin niukkuus. Tätä tulee lähivuosina vielä vahvistamaan puutuoteteollisuuden työntekijöiden kiihtyvä siirtyminen
eläkkeelle.
Uuden työvoiman osaamisvaatimukset ovat huomattavasti korkeammat kuin aikaisemmin. Teollisuuden
työt koneellistuvat ja automatisoituvat. Tietotekniikan hyödyntäminen on hallittava kaikissa tehtävissä, tehtailla kunnossapito ja tuotannon ohjelmointi tulee olemaan yhä vaativampaa. Organisaatiot madaltuvat,
työntekijät toimivat tiimeissä enemmän kuin työnjohdon alaisuudessa. Tietoa on kyettävä ottamaan vastaan ja välittämään, päätöksiä on kyettävä tekemään itsenäisesti.
Asiakkaat vaativat yhä yksilöllisempää palvelua. Valmistajan odotetaan suunnittelevan tuotteen loppukäytön, usein myös asentavan sen paikalleen. Kuluttajat haluavat yhä enemmän visualisointia, valmiita kokonaisuuksia ja avaimet käteen –toimituksia. Myyjän tulee tuntea tuote ja sen käyttö entistä syvemmin.
Puurakentamisessa siirrytään yhä vaativampiin rakenteisiin, kun puu yleistyy suuren mittakaavan rakentamisessa ja infrarakentamisessa. Rakennesuunnittelupätevyyttä tarvitaan myös teollisuuden palveluksessa.
Puutekniikan osaajan on hallittava rakennesuunnittelua ymmärtääkseen pitkälle jalostetun elementin roolin rakennuksessa.
Alan koulutusrakenne on rapautunut. Puutekniikkaa voi opiskella vain yhdessä ammattikorkeakoulussa. Yliopistotasolla puutekniikka ei ole enää pääaineena. Puurakentamista ei yliopistotasolla voi opiskella missään. Ammattikorkeakouluista vain kaksi tarjoaa laajempaa puurakennesuunnittelun opetusta. Esimerkiksi
kerrostalojen rakentamisen suunnittelupätevyys on saatavissa lähinnä vain projektirahoitteisen täydennyskoulutuksen kautta. Osaamisen kysyntää on enemmän kuin voidaan tarjota.

Selvityksen johtopäätökset voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:

1.
1. Koulutuksen tulee antaa tulevia tarpeita vastaava osaaminen: tietotekniikan hyödyntäminen, kielitaito, projektiosaaminen, vastuunkanto, asiakaslähtöisyys, itsenäinen työote, jne.
2. Koulutuksen sisältöön täytyy kuulua yhä vahvemmin teollinen valmistus ja automaatio.
3. Puutekniikan AMK-opetusta on tarjottava valtakunnallisesti, esimerkiksi myytävien opetusmoduulien, monimuotokoulutuksen ja verkkopohjaisen etäopiskelun avulla.
4. Puurakentamisen koulutustarjonta on saatettava vastaamaan pätevyysvaatimuksia ja samalla
opetusmateriaali on uudistettava.
5. Opettajien osaaminen tulee kaikilla koulutusasteilla päivittää tämän päivän teollisuuden tarpeiden ja kehitettyjen ratkaisujen mukaiseksi.
6. Teollisuuden yhteistyötä keskenään ja myös oppilaitosten kanssa pitää lisätä houkuttelevien koulutusputkien ja harjoittelupaikkojen sekä mentoroinnin aikaansaamiseksi.
7. Puutuoteteollisuudelle tulee perustaa laajapohjainen koulutusfoorumi.
8. Puutuoteteollisuutta ja puurakentamista kehittävä perustutkimus tulee saada liikkeelle ja sille on
saatava tarvittava rahoitus.
9. Alan vetovoiman lisäämiseen tulee panostaa.
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1. Johdanto
Puutuoteteollisuus on huolestunut toimialan koulutuksen aloituspaikkojen kehityksestä, koulutuksen suuntaamisesta ja vastaavuudesta työelämän vaatimuksiin. Puutuotealan koulutusta on viime vuosina karsittu
merkittävästi, samalla kun työelämän tarpeet ovat muuttumassa. Koulutustarjonnasta ja erityisesti sen sisällön vastaavuudesta toimialan tarpeisiin ei ole tehty selvitystä viimeisimpien muutosten jälkeen. Tulevaisuuden haasteet liittyvät sekä määrälliseen että laadulliseen osaamiseen, mutta myös koulutuksen alueelliseen edustavuuteen.
Taustana tälle selvitykselle on Puutuoteteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n vuonna 2017 toteuttama Puutuoteteollisuuden työvoima- ja koulutustarveselvitys. Selvityksessä kerättiin tietoa puu- ja sahatuoteteollisuuden työvoimamääristä ja niiden kehityksestä tulevaisuudessa. Tavoitteena oli ennakoida tätä kautta tulevia koulutustarpeita. Hanketta rahoittivat ja yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys, Puuliitto ja Puumiesten Ammattikasvatussäätiö.
Vuoden 2017 selvityksen tulokset kertoivat toimialan työvoimatarpeista ja samalla antoivat viitteitä siitä,
että työtehtävät ovat muutoksessa ja että suurimmat muutokset tapahtuvat tuotantohenkilöstön ja tukihenkilöstön määrien suhteissa. Selvityksen lopputulemana todettiin, että koulutustarve siirtyy toisen asteen
koulutuksesta kohti korkeakoulutusta ja erityisesti kohti alemman korkeakouluasteen koulutusta.
Puutuoteteollisuus halusi tarkentaa selvityksen tuloksia erityisesti koulutus- ja osaamistarpeen laadullisesta
näkökulmasta, syventää määrällistä tarvetta toimialoittain ja ammattikunnittain sekä laajentaa selvitystä
kattamaan myös puurakentaminen. Näin vuonna 2018 käynnistettiin jatkohanke Puutuoteteollisuuden ja
puurakentamisen kilpailukyvyn varmistamiseksi koulutuksen kehittämisen avulla.
Hankkeen tavoitteena on varmistaa toimialalle suunnatun koulutuksen vastaavuus tulevaisuuden tehtävien
ja työvoimatarpeiden kanssa niin laadullisesti kuin määrällisestikin ja viestiä havaittuja tarpeita ja koulutuksen muutostarpeita alan päättäjille ja vaikuttajille.
Hanke muodostui seuraavista osa-alueista:
Koulutuksen nykytilan kuvaus koulutusasteittain. Yliopistotason kuvauksen toteutus pohjautuu suurelta
osin Aalto-yliopiston Lauri Rautkarin koostamaan aineistoon. Ammattikorkeakoulutuksen nykytilan kuvaus
pohjautuu pääosin LAMK:n Silja Kostian ja Jari Suomisen tekemään aineistoon keskusteluista oppilaitosten
kesken. Toisen asteen koulutuksen nykytila pohjautuu TTS:n oppilaitoksilta keräämään aineistoon.
Teollisuuden tarpeet kartoitettiin asiantuntijahaastatteluin. Sitä varten valittiin 13 puutuote- ja puurakentamisen alatoimialaa, joista kustakin valittiin yrityksiä syvähaastatteluun. Haastatteluissa kysyttiin miten asiakkaiden tarpeet tulevat muuttumaan, kuinka tuotteet ja palvelut muuttuvat, miten tuotanto- ja työmaatoiminnat tulevat muuttumaan sekä mitä edellä olevat vaikuttavat osaamistarpeisiin.
Haastattelujen tietoja laajennettiin suuremmalle yritysjoukolle tehdyillä puhelinhaastatteluilla. Niissä kysyttiin henkilömäärien ammattikuntakohtaiset muutokset seuraavan kymmenen vuoden kuluessa sekä kunkin
ammattikunnan yksityiskohtaiset osaamistarpeet, niiden nykytila sekä tärkeys tulevaisuudessa. Kaikkiaan
haastatteluja suoritettiin yli 100.
Alakohtaiset skenaariot. Skenaariot validoitiin ja tietoa täydennettiin laajemmilla puhelinkartoituksilla ja
sähköisillä kyselyillä. Samalla edellisten vaiheiden kvalitatiivispainotteisiin tuloksiin saadaan rinnalle enemmän kvantitatiivista tietoa.
Ennen lopullisia toimenpide-ehdotuksia järjestettiin alan kouluttajille suunnattu keskustelutilaisuus, jossa
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keskustelun lähtökohdaksi esiteltiin siihenastisessa selvityksessä havaitut muutostrendit. Tämän tilaisuuden
palautteita hyödynnettiin ehdotusten viimeistelyyn.
Hankkeen lopputuloksena syntyneet toimenpide-ehdotukset ja suositukset esiteltiin kahdessa asian teemoilta järjestetyssä tilaisuudessa. Ensimmäisessä, ympäristöministerin johtamassa tilaisuudessa johtopäätökset esiteltiin neljän ministeriön (YM, MMM, TEM, OKM) ja tärkeimpien sidosryhmien edustajille. Toinen
tilaisuus oli suunnattu laajemmin vaikuttajille, sidosryhmille ja medialle.
Arvokasta apua eri osa-alueiden toteutuksessa antoivat mm. Puuteollisuusyrittäjät ry, Puuinfo Oy, Kestopuuteollisuus ry, Hirsitaloteollisuus ry, Outi Nevala, Vesa Taipale ja Mikko Myller/ TTS Työtehoseura. Puhelinhaastatteluissa avusti Rakennustutkimus RTS.
Hankkeen ohjausryhmän muodostivat:
Jukka Uusitalo/PRT-Forest Oy
Hanna Eskola/Isku-yhtymä Oy
Petra Koskinen/UPM Oyj
Marko Kohvakka/Inwido Finland Oy
Minna Väkeväinen/Stora Enso Oyj
Riikka Yli-Leskijärvi/Versowood Oy
Reetta Lyytikäinen-Isonen/Metsä Group
Janne Liias/Puuteollisuusyrittäjät ry
Ohjausryhmän jäsenille ja kaikille haastatelluille henkilöille kiitos arvokkaasta panoksesta ja näkemysten
jakamisesta.
Helsingissä 13. helmikuuta 2019
Jukka Jaakkola

Matti Mikkola

Aila Janatuinen

Selvitys toteutettiin Metsämiesten Säätiön ja Puumiesten Ammattikasvatussäätiön rahoituksella.
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2. Ala ja alaan vaikuttavat megatrendit
Puutuoteteollisuuden toimialalla työskentelee yhteensä vajaa 20 000 henkeä ja kokonaisliikevaihto oli
vuonna 2017 noin 7 mrd. euroa. Lisäksi huonekaluteollisuudessa työskentelee noin 8000 henkeä ja alan liikevaihto oli n. 1,2 mrd. euroa. Lähde: Tilastokeskus
Kuva 1
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Kuva 2
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Puutuoteteollisuus on kansainvälinen toimiala. Tuotteita viedään paljon ja osa yrityksistä toimii myös Euroopassa ja sen ulkopuolellakin. Perusteollisuuden, saha- ja levyteollisuuden, tuotannosta yli 70 % menee
vientiin. Myös jatkojalostavan puuteollisuuden tuotannosta merkittävä osa päätyy vientiin. Noin 70 % toimialan tuotteista käytetään lopulta rakentamissektorilla ja siksi rakentamisen ja asumisen muutokset vaikuttavat voimakkaasti myös puutuoteteollisuuteen.
Väestönkehitys, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, digitalisaatio ja elintapojen muutokset ovat megatrendejä, jotka vaikuttavat puutuoteteollisuuden toimialaan ja sen lopputuotteisiin. Megatrendit vievät yhteiskuntaa kohti toimintamalleja, joissa ympäristövaikutukset, resurssitehokkuus ja loppukäytön tarpeet
huomioivat kokonaisvaltaiset ratkaisut näyttelevät yhä suurempaa osaa.
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Rakentamisessa tuottavuus- ja nopeusvaatimukset vievät tuotantoa kiihtyvällä vauhdilla kohti pitkälle vietyä esivalmistusta. Työ siirtyy suurelta osin työmailta teollisiin tuotantotiloihin ja suunnittelun etupainotteisuus lisääntyy.
Puutuotteiden mahdollistama esivalmistusasteen merkittävä nosto ja pieni hiilijalanjälki ovat avanneet kaupunkirakentamisen markkinoita uusille puutuotteille. Puutuotteiden hyödyntäminen kerros- ja julkisessa
rakentamisessa onkin kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Positiivinen kehitys jatkunee samalla
kun puutuotteiden ja puutuoteosien kustannuskilpailukyky paranee.
Kuluttajat haluavat helppoutta ja valmiita ratkaisuja. Myös palveluiden tarve kasvaa, yhä vähemmän halutaan tai osataan tehdä itse. Pientalot toteutetaan yhä useammin avaimet käteen -periaatteella aluekehityshankkeina. Ikkunat, ovet ja kalusteet toimitetaan paikalleen asennettuina ja samalla tuodaan lisävarusteet,
kuten kaihtimet tai koneistus. Tuotevertailua ja tuotepäätöksiä tehdään tutustumalla tuotteisiin etukäteen
verkossa, jolloin valmistajien digitaalinen osaaminen ja markkinointi korostuu.
Megatrendit vaikuttavat teollisuuden henkilöstön osaamisvaatimuksiin ja sitä kautta koulutukseen. Tehokkuuden kasvaessa automaation, robotiikan ja digitaalisuuden ymmärtämisen ja hyödyntämisen vaatimukset
kasvavat. Tuotekokonaisuudet kasvavat yksittäisestä tuotteesta tuoteosaan ja kokonaisratkaisuun. Asiakkaan toiminnan ymmärtäminen ja ratkaisujen tarjoaminen ovat osa jokapäiväistä myyjän ja kasvavassa
määrin myös tuotantotyöntekijän työnkuvaa. Automaation myötä itseohjautuvuus, etäohjaus ja tiimityö
korostuvat.
Samalla kun työntekijöiden osaamisvaatimus muuttuu, kasvaa myös kilpailu osaajista muiden toimialojen
kanssa. Teollisuuden tulee yhä enemmän kiinnittää huomiota toimialan vetovoimaisuuteen ja viestintään.
Koulutuksen järjestäjät joutuvat nostamaan profiiliaan ja houkuttelemaan lupaavaa oppilasainesta.

3. Alan koulutuksen nykytilanne
a. Yliopistot
Tässä käsitellään puutekniikan ja puurakentamisen pääaineiden opiskelijamääriä ja koulutusohjelmien sisältöä eri korkeakouluissa. Puutekniikka määritellään pääaineeksi, jossa on opetusta puumateriaalista, puutuotteista ja puun mekaanisen teknologian prosesseista. Puurakentamisen pääaine määritellään taas opintosuunnaksi, missä opetetaan, miten puurakennuksia suunnitellaan ja rakennetaan sisältäen tarvittavat lujuuslaskelmat.
Puutekniikka
Puutekniikan opetusta voi tällä hetkellä (1/2019) opiskella seuraavissa oppilaitoksissa:
• Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
• Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto
• Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa puutekniikan opetus on loppunut.
Tilastoja opiskelijamääristä ei ole saatavilla. Valmistuneiden määriä on voitu tarkastella opinnäytetöiden
aiheen kautta.
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Aalto-yliopisto
Aalto-yliopiston kemiantekniikan korkeakoulussa voi valita Kuitu- ja polymeeritekniikan maisteritutkinnon
pääaineeksi. Sen sisällä voi valita puutekniikan suuntautumisen, muut vaihtoehdot ovat kuitutuotteet ja
polymeeritekniikka. Toinen puunjalostuksen pääaine on Biomass refining. Kaikki opetus on maisteriopinnoissa englanniksi. Opiskelijat valmistuvat diplomi-insinööreiksi (DI). Puuaiheisia kursseja on tarjolla noin
80 opintopistettä, sisältäen lopputyön 30 op.
Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopiston pääaineen nimi on Wood Materials Science eli puumateriaalitiede. Kyseinen pääaine
sisältää kaiken puunjalostuksen (ml. paperi, sellu jne.) mekaanisen puunjalostuksen ohella. Opiskelijat valmistuvat maatalous-metsätieteiden maistereiksi (MMM). Puuaiheisia kursseja on tarjolla noin 50 opintopistettä, sisältäen lopputyön 30 op.
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopistossa puuteknologiaa voi opiskella metsätieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmassa. Kandidaattiohjelmassa annetaan perustiedot puuraaka-aineesta, puutuoteteollisuudesta ja puun kemiallisesta
jalostuksesta, kaikkiaan noin 40 op. Maisteriohjelmassa puuteknologian kursseja on noin 70 op, sisältäen
lopputyön 30 op. Opiskelijat valmistuvat maatalous- ja metsätieteiden kandidaateiksi (MMK) tai maistereiksi (MMM). Kandidaatintutkinnon voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, maisterintutkinnon suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi.
Alla olevassa kuvassa on valmistumismäärät eri yliopistoissa. Lukumäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia.
Itä-Suomen yliopiston opiskelijamäärissä on mukana kaikki, vaikka opiskelija olisi suuntautunut sellu/paperialalle. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopisto opiskelijamäärissä vain ns. puutekniikan opiskelijat.
Kuva 3
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Yhteenveto (yliopistot)
Yhteistä kaikille yliopistoille oli, että kaikki valmistuneet opiskelijat ovat oppineet myös perusteet paperi- ja
selluteollisuuden alalta, ei pelkästään puutieteistä. Jos opiskelija on kiinnostunut opiskelemaan puutieteitä,
kursseja on tarjolla ja niitä voidaan myös räätälöidä opiskelijoille. Opiskelijat voivat myös ottaa muista yliopistoista kursseja. Opiskelijan näkökulmasta on hyvä, että hänen työuransa voi suuntautua laveammalle
sektorille kuin 10-20 vuotta sitten. Kurssien suhteen on nykyään vaikea määritellä mikä on ”puukurssi”,
koska useissa kursseissa on osa aiheesta puutieteistä ja osa enemmän puukuituihin liittyvää.
Puurakentaminen
Varsinaista puurakentamisen (diplomi-insinööri) opetusta ei ole kotimaan yliopistoissa. Yliopistojen rakennusalan pääaineet koostuvat pakollisista kursseista, joilla saavutetaan riittävä pätevyys rakennusten suunnitteluun. Tämän jälkeen opiskelijat valitsevat valinnaisia kursseja, joissa on vain vähän puurakenteiden
suunnittelukursseja tarjolla. Arkkitehtiopinnoissa (Oulu, Tampere, Aalto) on tarjolla myös vain muutamia
puurakentamisen kursseja, mutta varsinaista puurakentamisen opintosuuntausta ei löydy arkkitehtiopinnoissa.
Yhteenveto (Puurakentaminen)
Varsinaisen puutekniikan opetus on yliopistoissa yhdistetty muihin aineisiin (metsä/sellu/paperi jne). Tämä
johtuu todennäköisesti siitä, että varsinkin sellu- ja paperitekniikassa opiskelijamäärät ovat vähentyneet.
Syynä on ollut tehtaiden lakkauttaminen ja sen mukana tulleet synkät näkymät.
Pieniin valmistumismääriin on useita syitä. Aalto-yliopistosta puutekniikan opiskelijat eivät useinkaan ole
halukkaita siirtymään teollisuuspaikkakunnille töihin. Menneiden vuosien uutiset teollisuuden vaikeuksista
ovat karkottaneet hakijoita. Osa opiskelijoista on ulkomailta eivätkä he ole pääsääntöisesti ole työllistyneet
Suomeen.
Yliopistojen kannattaa hyödyntää paremmin yhteistyömahdollisuuksia ja opiskelijoille kannattasi kertoa
Joustavista-Opinto-Oikeuksista (JOO). JOO-sopimuksen turvin opiskelijat voivat suorittaa opintoja toisesta
yliopistosta. Yhteiset verkkokurssit helpottaisivat resurssivajetta opetuksessa.
Varsinaista puurakentamisen koulutusohjelmaa (pääainetta) ei yliopistoissa ole lainkaan tarjolla. Yksittäisiä
kursseja löytyy insinööripuolelta, mutta ne käsittelevät puurakenteita ja niihin liittyviä lujuuslaskuja. Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa on myös tarjolla yksittäisiä puurakentamisen kursseja.
Aalto-yliopistossa on suunnitteilla yhteinen pääaine puu-, rakennus- ja arkkitehtiopiskelijoille, jossa kaikki
opiskelevat perusteet kaikista aloista, mutta lopulta valmistuvat omille ammattialoilleen. Yhteisen pääaineen suunnittelu on aloitettu, mutta toteutukselta puuttuu rahoitus.
Puutekniikan yliopistotason tutkimusta olisi tarvetta myös vahvistaa, koska siten saadaan luotua pohjaa uusien tekniikoiden ja materiaalien kehittämiseen.

b. Ammattikorkeakoulut
Puutekniikka
Opetusministeriö asetti vuonna 2008 tavoitteeksi kaksinkertaistaa ammattikorkeakouluista valmistuneiden
puutekniikan insinöörien määrän (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:1). Tämän tavoitteen saavuttaminen ei onnistunut, vaan puutekniikan AMK-koulutus päinvastoin on voimakkaasti
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supistunut. Vuonna 2006 puutekniikan insinöörikoulutuksessa oli vielä 160 aloituspaikkaa seitsemällä paikkakunnalla, mutta vuonna 2008 enää 70 aloituspaikkaa neljällä paikkakunnalla (Kuopio, Lahti, Ylivieska, Seinäjoki).
Puutekniikan koulutusohjelmien lopettamisen yhteydessä koulutuksen suunniteltiin jatkuvan suppeampana
kokonaisuutena toisen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtona. Opiskelijat eivät kuitenkaan olleet
kiinnostuneita puutekniikan opinnoista. Suuntautumisvaihtoehdot lopetettiin vuoden kokeilun jälkeen.
Puutekniikan koulutusohjelmasta valmistuneiden määrät koulutusohjelmakohtaisesti. Tiedot on kerätty
opetushallinnon tietopalvelu Vipusesta.

Kuva 4. Puutekniikan insinöörien valmistuminen vuosina 2008 – 2017
Puutekniikan insinöörejä on valmistunut eri ammattikorkeakouluista vielä noin 4-5 vuotta koulutuksen lopettamispäätöksen jälkeen. Kun koulutus on siirretty jonkun toisen koulutusohjelman alaisuuteen, valmistuvia ei enää ole löydettävissä tietopalvelu Vipusen kautta vaan ne on selvitettävä kouluttajilta.
Puutekniikan insinöörikoulutus
Lähde: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fifi/Raportit/Ammattikorkeakoulujen%20tutkinnot%20-%20vuosi.xlsb

Valmistuneiden määrät 2008-2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lahden ammattikorkeakoulu (2011
materiaalitekniikka)
(2017 puutekniikan valintakohde)
Savonia-ammattikorkeakoulu
(2012 teollinen rakentaminen)
Xamk / Kyamk (puumuotoilu)

36

20

16

14

20

14

20

26

Kuopio

9

10

13

8

11

10

11

13 -

Kotka+
Mikkeli

30

19

17

14

1

3

7

1

15

8

10

8

1

1

8

11

18

13

13

9

2

1

16

11

7

13

3

2

Lahti

Karelia / Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Joensuu
(rakennustekniikka)
Centria / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Ylivieska
(2009 tuotantotalous)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (2008
Seinäjoki
konetekniikka)

Kuva 5. Puutekniikan insinöörien valmistuminen kouluttajien arvion mukaan
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21

24
-

2

2

Ainoaksi kouluttajaksi jääneessä Lahden ammattikorkeakoulussa puutekniikka palautettiin omaksi hakukohteeksi vuoden 2017 yhteishaussa, mikä ei kuitenkaan parantanut vetovoimaa. Sen sijaan monimuotototeutuksen aloittaminen päivätoteutuksen rinnalla 2018 kasvatti kiinnostusta. Tämän vuoksi puutekniikan aloituspaikkojen määrää on nostettu niin, että se vuonna 2019 on 50.
Lahden puutekniikan koulutuksen lisäksi XAMK:in Kouvolan yksikössä on ollut mahdollista opiskella muotoilua, jossa suuntaudutaan puun tuntemukseen ja käyttöön. Koulutus on aloitettu 2013 ja uusien opiskelijoiden sisäänotto on tapahtunut joka toinen vuosi. Yhteensä koulutuksessa on tällä hetkellä 50 opiskelijaa.
Puurakentaminen
Selvityksessä keskityttiin tarkastelemaan kouluttajia, jotka tunnetaan puurakentamiseen liittyen tai kouluttajat ovat tuoneet puurakentamista esille www.opintopolku.fi opintotiedoissa. Opintotarjontaa tarkasteltiin
kouluttajakohtaisesti tutustumalla koulutuksen opintosuunnitelmiin. Niistä poimittiin mukaan vain opinnot,
jotka oli nimetty selkeästi koskemaan puurakentamista. On mahdollista, että puurakentamisen koulutusta
on integroitu osaksi muita opintojaksoja, jolloin opetusta voi todellisuudessa löytyä hieman esitettyä laajemmin.

Lahti

Savonia

Kuopio

Puutekniikka
Rakennustekniikka +
arkkitehti

XAMK

Kotka

Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka

45 p

XAMK

Savonlinna

Mekaaninen
puurakentaminen

30 p

Karelia
HAMK

45 m
40 p

KAMK

Joensuu
Rakennustekniikka
Hämeenlinna Rakennustekniikka
Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka
Kajaani

Seamk

Seinäjoki

50 p

125 p

20 m

OAMK

Rakennustekniikka
Rakennus- ja
Lappeenranta yhdyskuntatekniikka
Rakennustekniikka,
Oulu
- mestari ja arkkitehti

42+38+35 p+m

TAMK

Tampere

Rakennustekniikka,
- mestari ja arkkitehti

95+30+30 p+m

Saimia

Metropolia Helsinki
Turku AMK Turku

40 p

Rakennustekniikka
Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka

105 p
72 p

Kurssien sisällöt

Opetusmuoto
p=päivätot.
M=monimuoto

LAMK

Puurakentamisen
opintopistemäärä

Sisäänottomäärä

p+m

Missä

20+20

Kouluttaja

Koulutus (AMK)

Puurakentamisen (AMK) insinöörikoulutus

Ovi- ja ikkunateollisuuden
5 tuotteet
20 Puurakenteiden suunnittelu
Puurakenteiden suunnittelu ja
sen järjestelmät, tuotteet,
35 paloturvallisuus ym
Puurakenteiden suunnittelu,
tuotteet, paloturvallisuus,
30 materiaalit, liitokset
Puurakenteiden suunnittelu
20 ja tuotteet
15 Puurakenteiden suunnittelu
Puurakentamisen määräykset,
9 materiaalit, työmaatekniikka
Puurakenteiden suunnittelu ja
12 massiivipuurakentaminen
Puurakenteiden suunnittelu
10 ja -perusteet
10 Puurakenteet 1 ja 2
Puu- ja teräsrak.mitoitus:
perusteet ja jatkokurssi ja
14 puurak.syventävä kurssi
Puurakenteiden suunnittelu
10 ja mitoitus
11 Puurakenteet

Kuva 6. Puurakentamisen koulutusta tarjoavien kouluttajien koulutustiedot ja määrät
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Kouluttajista laajinta puurakentamisen opintokokonaisuutta tarjoaa XAMK, kaikkiaan eri koulutuslinjojen
opiskelijoille tarjolla on 35 op Kotkassa ja 30 op Savonlinnassa. Seuraavaksi laajin puurakentamisen opintokokonaisuus löytyy Karelia AMK:sta ja Savoniasta. Molemmissa noin 20 opintopistettä. Suurempia opiskelijamääriä kouluttavien tarjonnasta tarkistettiin Savonia, Metropolia Turku AMK, Oamk ja Tamk, nämä suuremmat rakennusalan kouluttajat tarjoavat noin 10 op kokonaisuuksia pääasiassa puurakenteiden suunnittelusta.
KORKEAKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISIO 2030 JA UUSI RAHOITUSMALLI
Opetus – ja kulttuuriministeriön lokakuussa 2017 julkaisemassa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa
2030 korostuu koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantaminen kansainvälisyyttä, erikoistumista ja osaamistasoa vahvistamalla. Ministeriön ohjauksella ja rakenteiden kehittämisessä pyritään edistämään korkeakoulujen kykyä vastata aikaisempaa nopeammin ja ennakoivammin yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin.
Visiossa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2030 vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. (Opetus – ja kulttuuriministeriö 2018a)
Korkeakouluissa olevaa osaamista pyritään hyödyntämään aiempaa paremmin kehittämällä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Tämä edellyttää, että koulutustarjonta on eri-ikäisten ja erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten käytettävissä joustavasti. Lisäksi pyritään nopeuttamaan korkeakoulutukseen pääsyä sekä tukemaan korkeakoulujen kansainvälistä koulutus- ja tutkintoyhteistyötä (Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö (Opetus – ja kulttuuriministeriö 2018b)
Vision valmisteluryhmä esittää uudistuksia korkeakoulujen rahoitukseen ja ohjaukseen. Tutkintojen osuutta
ammattikorkeakoulujen rahoituksessa kasvatettaisiin 56 prosenttiin (nyk. 40 %) ja tutkinnoissa huomioitaisiin jatkossa alakohtaisia eroja, nopeampaa valmistumista ja korkeakoulupaikkojen tehokkaampaa käyttöä.
Jatkuvan oppimisen osuus rahoitusmalleissa moninkertaistuisi: osuus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa olisi yhdeksän prosenttia ja näistä yksi prosenttiyksikkö kohdennettaisiin yhteistyöopintojen perusteella, mikä korostaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä, osaamista vahvistavaa profiloitumista ja työnjakoa
sekä joustavan koulutustarjonnan kehittämistarvetta. (Opetus – ja kulttuuriministeriö 2018c).
”Puutekniikan koulutuksen tulevaisuuskuva
Visio2030 mukaisesti korkeakoulut ovat erikoistuneet ja ei-tutkintoon johtava koulutus (tilaus- ja täydennyskoulutus) on tärkeä osa korkeakoulujen toimintaa ja tulovirtaa.
Puutekniikan insinöörejä (AMK) Suomen puutuoteteollisuuden tarpeisiin kouluttaa yksi ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa erilaisia toteutustapoja (päivätoteutus, monimuotototeutus, muuntokoulutus) eri elämäntilanteissa oleville opiskelijoille. Lisäksi tarjotaan puutekniikan moduuleja täydentäväksi osaamiseksi
muille insinöörikouluttajille ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin.
Puualan ammatillisten kouluttajien, ammattikorkeakouluttajien ja yliopistojen verkosto toimii. Koulutuspolku, jossa ammatillisiin opintoihin voi sisällyttää ammattikorkeakouluopintoja ja ammattikorkeakouluopintoihin DI –opintoja on nostanut alan koulutuksen vetovoimaa. Sujuva koulutusputki ammatillisesta
koulutuksesta yliopisto-opintoihin puualalla tunnetaan valtakunnallisesti.
Puuosaamisen moduuleita (sahateollisuus, levyteollisuus, kalusteteollisuus, rakennuspuusepän teollisuus)
tarjotaan valtakunnallisesti tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Moduuleiden sisältöä ja
toteutusta kehitetään jatkuvasti palautteen perusteella yhdessä yritysten ja korkeakouluverkoston kanssa.
Yritykset ja korkeakoulut tuntevat tarjolla olevat puutekniikan moduulit ja sen, miten ja missä niitä voi opiskella.
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Yritysmentorointi opiskelijoille, jotka haluavat syventyä myyntiin ja markkinointiin, tuotannon johtamiseen
ja kehittämiseen tai tuotekehitykseen ja testaukseen, toimii. Yritykset tuntevat vuosittaisen rekrytointitapahtuman “puualan yritystreffit”. Yritysmentori + opiskelija + yhteysopettaja – malli toimii ja se tunnetaan.
Koulutetaan teollisuuden tarpeisiin riittävä määrä puutekniikan insinöörejä sekä insinöörejä, joilla on riittävä osaaminen puutekniikasta täydentävänä osaamisena. Osa puuinsinööreistä erikoistuu teolliseen puurakentamiseen valitsemalla täydentäväksi osaamiseksi rakennustekniikkaa, jota tarjotaan muodostuneessa
verkostossa.
Materiaaliosaaminen osana rakennesuunnittelun koulutusta on tunnustettu. Rakennustekniikan opetussuunnitelmiin on lisätty puumateriaaliosaamisen opintojaksoja. ”
Toimenpidesuositukset (korkeakoulut)
1. Puutekniikan moduulit ja niiden toteutustavat on tuotteistettava, jotta niitä voidaan valita, ostaa ja
myydä. Ansaintalogiikka on selvitettävä ja siitä viestittävä selkeästi.
2. Puurakentamista / rakentamista kouluttavien korkeakoulujen on tuotteistettava moduuleita, jotka
tukevat puutekniikan insinöörien profiloitumista teolliseen puurakentamiseen.
3. Korkeakoulujen on tiivistettävä verkostojaan toisiinsa, ammatillisiin kouluttajiin, kansainvälisiin
partnereihin ja teollisuuteen puualan koulutuksen vetovoiman parantamiseksi.
4. Opettajuutta ja ohjausta on kehitettävä tukemaan valtakunnallisen koulutusmallin toteuttamista ja
opiskelijoiden valmistumista tavoiteajassa
5. Teollisuuden on oltava aktiivinen korkeakoulujen suuntaan opiskelijoiden mentoroinnissa ja tarjottava insinööritasoisia harjoittelupaikkoja, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto tavoiteajassa.
6. Työvoimatarvetta (puutekniikan insinöörit, muut insinöörit, joilla puutekniikan osaamista) on arvioitava jatkuvasti teollisuuden ja kouluttajien yhteistyössä.
7. Rahoitus alan kehittämiseen on varmistettava.

c. Toisen asteen ammatillinen koulutus
Toisen asteen tutkintorakenteen uudistus
Uuden tutkintorakenteen mukaisen puuteollisuuden perustutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.8.2018 ja
puuteollisuuden ammattitutkinto 1.1.2019. Uudistus toi suhteellisen merkittävän muutoksen. Tutkintoperusteissa on aikaisempaa enemmän valinnaisia osaamisaloja. Puuteollisuuden perustutkinto sisältää puusepänteollisuuden osaamisalan lisäksi nyt myös sahateollisuuden, puulevyteollisuuden ja puurakenneteollisuuden osaamisalat. Puuteollisuuden ammattitutkinnon perusteissa on valittavana samat osaamisalat.
Tutkintojen uudistamisen tavoitteena oli vähentää tutkintonimikkeitä ja saada aikaan enemmän valinnaisia
osia harvempien tutkintojen alle. Esimerkiksi puuteollisuuden perustutkinnon sahateollisuuden ja levyteollisuuden osaamisalat kuuluivat aikaisemmin prosessiteollisuuden perustutkintoon, mutta uudistuvissa perusteissa ne soveltuvat luontevasti tulevaan puuteollisuuden perustutkintoon. Samoin saha-alan ja levyalan
ammattitutkinnot olivat aiemmin omana erillisenä tutkintonaan, nyt ne ovat puuteollisuuden ammattitutkinnon valinnaisena osana.
Myös rakennusalan perustutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.8.2018 ja talonrakennuksen osaamisalaan
sisältyy tutkinnon osia, joissa puun käyttö on olennaista. Näitä tutkinnon osia ovat erityisesti sisävalmistusvaiheen työt, hirsirakentaminen ja ikkunatyöt, osin myös ulkoverhous- ja kattotyöt, korjausrakentaminen
sekä elementtiasennus.

12

Talonrakennusalan ammattitutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2018. Tutkintoon sisältyy valinnaisena
osakokonaisuus puurakenteet, johon kuuluvat: puurunkotyöt, puuelementtien valmistus, puuelementtien
asennus, puukorjaukset, julkisivuverhoukset, hirsirakennustyöt, ovi- ja ikkuna-asennus, väliseinätyöt, sisäpuutyöt, sisäkattotyöt ja vesikattotyöt.
Tutkinnon perusteet löytyvät opetushallituksen hallinnoimasta ePerusteet-palvelusta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
Nykytila
Opetushallituksen Vipunen-tietokannassa on tilastotietoa ao. alojen opiskelijoista, tutkinnoista ja koulutuksen järjestäjistä. Seuraavissa kuvioissa on tilastoitu koko maan tutkintosuorituksien ja opiskelijoiden määriä
tilastovuosina 2010-2016.
Puualan perustutkintojen määrä on laskenut tasaisesti vuosikymmenen vaihteesta lähtien lähes kolmanneksella. Opiskelijoiden määrä on vähentynyt lähes 40 %.

Kuva 7. Puualan perustutkinto, puuseppä: suoritetut tutkinnot sekä opiskelijoiden ja uusien opiskelijoiden
määrät vuosina 2010-2016.
Puualan perustutkinnon aloituspaikkojen määrä on jatkanut laskuaan vuoden 2016 syksyn tilanteesta. Kevään 2017 hauissa aloituspaikkoja oli n. 700 (Rekola, Tiusanen, Karimo 2017). Vuoden 2018 hauissa aloituspaikkoja oli enää alle 400 ja varsinaisen haun perusteella valittuja alle 200.
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Puuteollisuuden perustutkinto 2018

Kuva 8. Puuteollisuuden perustutkinto 2018, aloituspaikat, kaikki hakijat ja valitut.
Ammattitutkinnoissa kehitys seuraa pääpiirteittäin perustutkintojen kehitystä. Vuonna 2016 ammattitutkintoa suorittavia opiskelijoita oli hieman yli 100, kun kuusi vuotta aiemmin ammattitutkintoa suorittavia
opiskelijoita oli kaksinkertainen määrä.

Kuva 9. Puusepänalan ammattitutkinto, tekniikan ja liikenteen ala: suoritetut tutkinnot sekä opiskelijoiden
ja uusien opiskelijoiden määrät eri vuosina.
Prosessiteollisuuden perustutkinnon sahaprosessinhoitajan ja levyprosessinhoitajan ammattinimike ei enää
ole käytössä vuoden 2014 jälkeen.
Saha- ja levyalan osalta kehitys on mennyt vahvasti kohti ammattitutkintokoulutusta. Ammattitutkintojen
määrä näillä osaamisalueilla on noin kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa (2010-2016).
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Kuva 10. Saha-alan ammattitutkinto, koulutuksen järjestäjiä seitsemän v. 2016.
Sekä saha- että levyalan ammattitutkintoon johtavan koulutuksen kokonaismäärät ovat kuitenkin edelleen
vaatimattomalla tasolla.

Kuva 11. Levyalan ammattitutkinto, koulutuksen järjestäjiä kolme vuonna 2016.
Rakennusalan perustutkinnon osalta tilanne on hyvinkin vakaa. Sekä opiskelijoiden määrä että suoritettujen
tutkintojen määrä pysynyt vakaana koko kuluvana vuosikymmenenä.
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Kuva 12. Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinnon puurakentamisen tutkinnon osat painottuvat sisävalmistusvaiheeseen ja ulkoverhoukseen, jotka kattavat kaksi kolmasosaa tutkinnon osien suoritusmääristä. Hirsirakentamisen ja ikkunatöiden tutkinnon osien osalta kehitys on laskeva.

Rakennusalan perustutkinto, puurakentaminen
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Kuva 13. Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja: Puurakentamisen tutkinnon osien suoritusmäärät
Talonrakennusalan ammattitutkinnossa tilanne ei ole yhtä vakaa kuin rakennusalan perustutkinnossa. Tutkintomäärät ovat kuudessa vuodessa laskeneet merkittävästi.
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Kuva 14. Talonrakennusalan ammattitutkinto
Puurakentamisen osalta tilanne heijastaa pientalorakentamisen laskevaa trendiä. Perinteisesti vahvat runkotyöt ja julkisivuverhous ovat heikentyneet voimakkaasti.

Talonrakennusalan ammattitutkinto, puurakentaminen I
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Kuva 15. Talonrakennusalan ammattitutkinto: Puurakentamisen tutkinnon osien suoritusmäärät 2010 2016
Myös ikkuna- ja oviasennuksen ammattitutkinnoissa kehitys on ollut laskevaa.
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Talonrakennusalan ammattitutkinto, puurakentaminen II
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Kuva 16. Talonrakennusalan ammattitutkinto: Puurakentamisen tutkinnon osien suoritusmäärät 2010 2016
Tilastovuonna 2016 maassa oli puualan koulutuksen järjestäjiä 36 ja rakennusalan koulutuksen järjestäjiä
52. Suuri osa näistä järjesti kummankin alan koulutusta.
Tilanne 5-10 vuoden päästä
Vertailtaessa puualan (puuteollisuuden perustutkinnon) ja rakennusalan perustutkinnon aloituspaikkojen
määrien kehitystä vuosina 2014 –18 voidaan todeta, että rakennusalan perustutkinnon osalta ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Puualan (puuteollisuuden) perustutkinnon aloituspaikat ovat pienentyneet tällä
ajanjaksolla tasaisesti lähes puolittuen vuoden 2014 noin 800 aloituspaikasta vuoden 2018 noin 400 aloituspaikkaan. Puuteollisuuden rekrytointikoulutus toisaalta on lähtenyt kasvuun.
Osana selvitystä lähetettiin kysely 44 koulutuksenjärjestäjälle, jossa nykytilanteen lisäksi kysyttiin tulevaisuudensuunnitelmista. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 14 eli noin kolmasosa koulutuksenjärjestäjistä. Suoritettujen tutkintojen määrään suhteutettuna vastauksia saatiin puualalta noin 41 % ja talonrakennusalalta noin
31 %.
Vastausten perusteella puuteollisuuden perustutkinnon puusepänteollisuuden osaamisala on jatkossakin
määrällisesti suurin arvioitaessa seuraavan viiden vuoden koulutustarjontaa.
Erillisten puhelinhaastattelujen perusteella koulutuksen järjestäjät arvioivat opiskelijoiden saannin olevan
kuitenkin jatkossakin haasteellista. Opiskelijat eivät koe puualaa vetovoimaisena, eivätkä tunnista puuteollisuuden tai puupohjaisen rakennusteollisuuden positiivista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä.
Yhteenveto (Toisen asteen ammatillinen koulutus)
Koulutuksenjärjestäjät näkevät erityisesti puurakentamisen kasvavana ja kehittyvänä alana. Puurakentaminen ja varsinkin kasvussa oleva massiivipuurakentaminen (CLT, liimapuu, LVL ja hirsi)) lisääntyvät ja tulevaisuudennäkymät ovat heidän mielestään hyvät. Koulutuksenjärjestäjät arvioivat puurakentamisen ja puutuotteiden osuuden kasvavan. Ala jatkaa voimakasta kehitystä sekä julkisten tilojen että puukerrostalojen
osalta. Rakentaminen teollistuu ja rakentamisen komponentteja esivalmistetaan yhä enemmän tuoteosiksi
hallituissa olosuhteissa teollisuushalleissa.
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Rakentamisen teollistuessa lisääntyvä määrä tuotannosta jää toimialaluokitukseltaan rakentamiseen ja teollisuuteen välimaastoon. Sama suuntaus on nähtävillä uusissa tutkintojen perusteissa. Haastattelujen perusteella voidaan olettaa, että puuteollisuuden ja rakennusalan tutkintoon valmistavien koulutusten välillä
on jatkossa paljon yhtymäkohtia.
Toisen asteen kouluttajien puurakentamisen osaaminen nähdään suuressa osassa oppilaitoksia olevan tällä
hetkellä kohtuullisen hyvällä tasolla. Kouluttajien osaaminen perustuu kuitenkin pääosin pientalorakentamiseen. Yhteistyötä rakennusalan kouluttajien kanssa tehdään kiinteästi. Osaamista kehitetään mm. tekemällä yhteistyötä puurakentamista harjoittavien yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

4. Osaamistarpeet ja niiden kehittyminen
Puutuoteteollisuuden tulevien koulutustarpeiden selvitys perustuu alan eri sektoreiden osaamistarpeiden
muutoksiin seuraavan 10 vuoden kuluessa. Osaamistarpeiden arvio perustuu suurimpien yritysten kokeneiden asiantuntijoiden haastatteluihin. Näitä täydennettiin laajemmalle yritysjoukolle osoitetulla kyselyllä,
jossa arvioitiin kuhunkin ammattikuntaan liittyvien osaamisten nykytasoa, niiden tärkeyttä nyt ja tulevaisuudessa.
Haastatteluilla ja kyselyillä luotiin skenaario, jota testattiin ja täydennettiin toimialan muiden yritysten, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioiden haastatteluin sekä sähköisin kyselyin. Kaikkiaan vastauksia antaneet
yritykset edustavat arviolta yli 50 %:ia puutuoteteollisuuden työntekijämäärästä. Otos painottuu suuriin ja
keskisuuriin yrityksiin, joka tulee huomioida tulosten tulkinnassa.
Tarkasteltaviksi aloiksi valittiin seuraavien tuotteiden valmistus:
− Sahatavara
− Liimapuu ja CLT
− Kestopuu
− Lämpöpuu
− Vaneri ja LVL
− Ikkunat ja ovet
− Kiintokalusteet/ keittiökalusteet
− Huonekalut
− Erikoiskalusteiden valmistus
− Pientalot ja talojen pystytys
− Hirsitalot
− Puuelementtien valmistus kerrostaloihin ja julkisiin rakennuksiin
− Suunnittelu, puukerrostalot ja julkiset rakennukset
− Rakentaminen, puukerrostalot ja julkiset rakennukset
Lisäksi arvioitiin yleisiä työelämätaitoja.
Yksityiskohtaiset toimialoittaiset tulokset esitellään liitteessä.
a. Yleiset työelämätaidot
Yleisillä työelämätaidoilla tarkoitetaan lähes joka työpaikalla tarvittavia taitoja. Tutkittaviksi valittiin alan
yritysten henkilöstöasiantuntijoiden kanssa seuraavat taidot:
− Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
− Alaistaidot
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−
−
−
−
−
−
−
−

Tiimityöskentelytaidot
Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot
Ratkaisukeskeinen työote
Laatukeskeinen ajattelu
Vastuunkanto ja oma-aloitteisuus
Asiakaslähtöinen toimintatapa ja asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen
Projektiosaaminen
Sitoutuminen työelämän toimintatapoihin, toimiminen työelämän pelisääntöjen mukaan

Lähtökohtana arvioissa oli tämänhetkinen osaamisen taso. Sitä peilataan kunkin taidon tärkeyteen nyt sekä
10 vuoden päästä.
Toimihenkilöiden osalta tärkeimmät taidot ovat
− Asiakaslähtöinen toimintatapa ja asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen
− Vastuunkanto ja oma-aloitteisuus
− Ratkaisukeskeinen työote
10 vuoden päähän arvioituna tärkeimmissä taidoissa projektiosaamisen merkitys kasvaa, jolloin kehityskohteet silloin ovat
− Asiakaslähtöinen toimintatapa ja asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen
− Vastuunkanto ja oma-aloitteisuus
− Projektiosaaminen
Projektiosaamisen lisäksi tärkeyttään vahvistaa ”Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot”.
Asteikko arvioinneissa 1-5: Nykytaitojen osalta 1=heikko, 5=erinomainen
Tärkeyden osalta 1=ei tarvetta, 5=erittäin tärkeä
Kuva 17.

Yleiset työelämätaidot, toimihenkilöt
Taidot nyt
Sitoutuminen työelämän
toimintatapoihin,
toimiminen työelämän…

Projektiosaaminen

Tärkeys nyt
Vuorovaikutus- ja
viestintätaidot
5,0

Tärkeys 10v. päästä

Alaistaidot

4,0
3,0
2,0

Tiimityöskentelytaidot

1,0
0,0

Tieto- ja viestintätekniikan
perustaidot, yleisimpien
työvälineohjelmien…

Asiakaslähtöinen
toimintatapa ja
asiakaslähtöisyyden…
Vastuunkanto ja omaaloitteisuus

Ratkaisukeskeinen työote
Laatukeskeinen ajattelu
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Työntekijöiden osalta lyhyen tähtäimen kehitystarpeita ovat varsinkin:
− Ratkaisukeskeinen työote
− Sitoutuminen työelämän toimintatapoihin, toimiminen työelämän pelisääntöjen mukaan
− Vastuunkanto ja oma-aloitteisuus
10 vuoden päästä tietotekninen osaaminen nousee selvästi tärkeimmäksi
− Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot
− Vastuunkanto ja oma-aloitteisuus
− Ratkaisukeskeinen työote
Tietoteknisen osaamisen vahvan nousun ohella vastuunkannon ja oma-aloitteisuuden merkitys kasvaa.
Kuva 18

Yleiset työelämätaidot, työntekijät
Taidot nyt
Sitoutuminen työelämän
toimintatapoihin,
toimiminen työelämän
pelisääntöjen mukaan

Projektiosaaminen

Tärkeys nyt
Vuorovaikutus- ja
viestintätaidot
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Tärkeys 10v. päästä

Alaistaidot

Tiimityöskentelytaidot

Tieto- ja viestintätekniikan
perustaidot, yleisimpien
työvälineohjelmien
käyttötaidot

Asiakaslähtöinen
toimintatapa ja
asiakaslähtöisyyden
ymmärtäminen

Vastuunkanto ja omaaloitteisuus

Ratkaisukeskeinen työote
Laatukeskeinen ajattelu

Yhteenvetona voi todeta, että päälinjoiltaan sekä toimihenkilöiden että työntekijöiden vastaukset ovat samansuuntaiset. Henkilöstöltä toivotaan tulevaisuudessa yhtä itsenäisempää roolia, jossa työtä tehdään ratkaisukeskeisesti ja oma-aloitteisesti hyödyntäen myös yhä laajemmin tietotekniikkaa.
b. Ammattikuntakohtaiset ennakoidut muutokset
1. Myynti
Myyjien osaamistarpeet kasvavat jalostusasteen ja teknistymisen kasvaessa. Heidän tulee osata hankkia
uusia asiakkaita ja kehittää niistä kumppanuuksia. Myyjä on tulevaisuudessa yhä enemmän verkostotoimija,
joka luo yhteistoimintamalleja ja palvelukonsepteja.
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Myyjiltä edellytetään yhä parempaa asiakkaiden tarpeiden tuntemusta. Myyjästä tulee tärkeän asiakassuhteen hoitaja, joka osaa ratkaisuhakuisesti etsiä asiakkaalle sopivimmat ratkaisut ja huolehtia niihin liittyvästä tyytyväisyydestä. Toisaalta myyjiltä edellytetään tavoitteellista kaupan päätökseen saattamista.
Korostuvat ympäristöarvot edellyttävät, että myyjän tulee hallita tuotteisiin liittyvät kierrätys-, sisäilmayms. näkökohdat yhä paremmin ja osaa muuttaa ne merkityksiksi asiakkaalle.
Rakentamisen alalla lisääntyvä aluerakentaminen sekä kerrostalorakentaminen edellyttävät suurempien ja
pitkäjänteisten hakkeiden läpiviennin taitoa. Se lähtee jo hankekehityksestä ja siihen liittyvän yhteistyöverkoston kokoamisesta ja jatkuu hankkeen päätökseen saattamiseen.
Kuva 19

Myynnin osaamistarpeiden muutokset
Taidot nyt
Tärkeys nyt
Tärkeys 10v. päästä
Asiakkaiden ja heidän tarpeittensa
tunteminen
Sosiaalisen median hyödyntämisen
5,0
Omien tuotteiden tai palvelujen
taito asiakkaiden hankinnassa ja
tuntemus, asiantuntijuus
4,5
hoidossa
4,0
Jälkimarkkinointitaidot,
Kilpailijoiden ja niiden tuotteiden
3,5
asiakkaiden jälkihoitoon liittyvä
ja palvelujen tuntemus
osaaminen
3,0
2,5
2,0
Tuotteisiin liittyvien standardien ja
Asiakasprojektin johtamisen taito
1,5
määräysten tunteminen
1,0
0,5
0,0
Tuotteiden käyttöympäristön
Sopimustekniikan hallitseminen
tunteminen, esim. liittyvät
tuotteet/rakenteet

(julkiset hankinnat, sopimukset,
kilpailu, yms.)

Tuotteiden suunnittelutaito
asiakkaan käyttökohteeseen

Kaupan päättämisen taito, ohjaus
ostopäätöksen tekemiseen
Ratkaisuhakuisen myyntitekniikan
hallinta
Vientimyynnin osaaminen

Tuotteisiin liittyvien ympäristö- ja
kierrätyskysymysten tunteminen
Uusien kontaktien ja asiakkuuksien
löytämisen ja hankkimisen
osaaminen

Myyjän tulee parhaimmillaan hallita koko prosessi tuotannosta loppukäyttöön ja pystyä johtamaan sitä ammattimaisesti, luoden luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri.
Myyjien ydinosaamiset tulevaisuudessa
Myyjän tehtävän ydin on myynnilliset taidot ja oikea asenne. Myyjältä odotetaan tulevaisuudessa yhä
enemmän ratkaisukeskeistä otetta, joka edellyttää myös tuotteiden ja materiaalin tuntemusta. Alakohtainen osaaminen ja riittävä puualan hallinta pystyttäneen hankkimaan joko pohjakoulutuksen yhteydessä tai
täydennyskoulutuksin. Tuotannon ja asiakastarpeiden muuttuessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin myyntihenkilöstön osaamisen saattamiseksi oikealle tasolle.
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Kuva 20

Ratkaisuhakuinen myyntiote
yhdistettynä riittävään
alakohtaiseen asiantuntijuuteen
Ympäristökysymysten hallinta

Asiakashankkeen läpiviennin osaaminen

Myyjä
Asiakkaiden ja heidän
tarpeittensa tunteminen

Kaupan päättämisen taito

Uusien asiakkuuksien hankkimisen osaaminen
ja kumppanuusverkoston luominen

Asiakkaan jälkihoito

2. Suunnittelu ja tuotekehitys (tuotannonsuunnittelu, hankinta)
Tuotekehitys, suunnittelu ja hankinta
Tuotekehityksen asiakaslähtöisyyden tärkeys on korkea ja se tulee korostumaan entuudestaan. Siihen liittyen asiakastarpeiden tutkimus korostuu. Molemmissa osaamisvaje suhteessa tärkeyteen on huomattava.
Tuotesuunnitteluohjelmistojen osaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa ja siinä on huomattava osaamisvaje. Tuotteiden immateriaalioikeuksien suojaaminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, sen osaaminen
arvioidaan nyt melko alhaiseksi.
Kokonaisuudessaan tuotekehityksen asiakastarpeiden tunteminen sekä tuotesuunnitteluosaaminen on suhteellisen alhaisella tasolla suhteessa niille asetettuun tärkeyteen tulevaisuudessa.
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Kuva 21

Tuotekehityksen asiakas-, tuotanto- ja tuotesuunnitteluosaaminen
Taidot nyt

Laadunvalvontatekniikoiden
osaaminen

Laatutavoitteiden tietäminen

Tärkeys nyt

Tärkeys 10v. päästä

Asiakkaiden ja heidän
tarpeittensa tunteminen
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Tuotteiden
immateriaalioikeuksien
suojaaminen

Markkinatutkimusosaaminen
asiakastarpeen selvittämiseksi

Tuotteiden valmistusprosessin ja
sen asettamien vaateiden
tuntemus

Suunnitelmallisen
tuotekehitysprosessin hallinta

Teknisen tuotesuunnittelun
osaaminen

Tuotesuunnitteluun käytettävien
ohjelmistojen käytön osaainen
Visuaalisen tuotesuunnittelun
osaaminen

Tuotekehityksen tuoteosaamisen tarpeista eniten korostuu ympäristö- ja kierrätyskysymykset, joissa on
myös suurin osaamisvaje. Toinen merkittävä kehityskohde on tuotteisiin liittyvän uusimman tekniikan tuntemus. Kilpailijoiden ja heidän tuotteidensa tuntemuksessa on myöskin selvä osaamisvaje.
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Kuva 22

Tuotekehityksen tuoteosaaminen
Taidot nyt

Tärkeys nyt

Tärkeys 10v. päästä

Omien tuotteiden tai palvelujen
tuntemus, asiantuntijuus
5,0
Kilpailijoiden ja niiden tuotteiden
Alan alihankkijoiden tuntemus
4,5
ja palvelujen tuntemus
4,0
3,5
Tuotteisiin liittyvien standardien
Tuotteisiin liittyvä
3,0
ja määräysten tunteminen
kosteustekninen osaaminen
2,5
2,0
1,5
Tuotteiden käyttöympäristön
1,0
Tuotteisiin liittyvä
tunteminen, esim. liittyvät
0,5
sisäilmaosaaminen
tuotteet/rakenteet
0,0

Tuotteiden käytön
suunnittelutaito asiakkaan
käyttökohteeseen

Tuotteisiin liittyvä palo tai
äänitekninen osaaminen

Tuotteisiin liittyvien ympäristö- ja
kierrätyskysymysten tunteminen

Liitostekniikoiden tuntemus
Valmistettavien tuotteiden
materiaalien tuntemus

Tuotteisiin liittyvän uusimman
tekniikan tietäys

Tuotekehityksen ydinosaamiset tulevaisuudessa
Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen tärkeimmäksi ja edelleen korostuvaksi osaamisalueeksi nousee tuotannon kehittäminen ja siihen liittyvien työtapojen, kuten Leanin hallinta. Samaan liittyen tuotannon läpimenoaikojen kehittämisessä ja resurssien optimoinnissa on osaamisvajetta. Myös kannattavuuden seuranta nähdään tuotannonsuunnittelullekin tärkeäksi ja sen merkitys korostuu.
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Kuva 23

Ääni-, palo-, sisäilma- ja kosteustekninen osaaminen

Asiakastarpeiden tuntemus
ja tutkimus

Tuotetuntemus (omat ja kilpailijoiden)
sekä alan standardit ja määräykset
Tuotekehitys

Materiaalituntemus

Ympäristö- ja kierrätysasioiden
tunteminen

Tuotesuunnittelutaito suunnitteluohjelmineen
Hankinnan ydinosaamiset tulevaisuudessa (Kuva 25 seuraavalla sivulla)
Hankintahenkilöstön osaamistarpeista korostuvat varsinkin ympäristö- ja kierrätyskysymyksien hallinta.
Kansainvälistyvä ostotoiminta ja sopimustekninen osaaminen korostuvat myöskin ja niissä on osaamisvajetta. Myös hankinnan henkilöillä asiakastarpeiden ymmärrys tulee korostumaan entuudestaan.
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Kuva 24

Hankinnan osaamistarpeet
Taidot nyt

Tärkeys nyt

Tärkeys 10v. päästä

Asiakkaiden ja heidän tarpeittensa
tunteminen
5,0
Omien tuotteiden tai palvelujen
Laatutavoitteiden tietäminen
4,5
tuntemus, asiantuntijuus
4,0
Ostettavien tuotteiden, osien,
Logistiikkaosaaminen, tavara- ym.
3,5
materiaalien yms. tekninen
virtojen ohjaukseen liittyvä
3,0
tuntemus
osaaminen
2,5
2,0
1,5
Tuotteisiin liittyvien standardien
Toimittajaneuvotteluiden
1,0
ja määräysten tunteminen
osaaminen
0,5
0,0
Tuotteiden käyttöympäristön
tunteminen, esim. liittyvät
tuotteet/rakenteet

Sopimustekninen ja
lainsäädäntöosaaminen,
kilpailutusosaaminen

Tuotteisiin liittyvien ympäristö- ja
kierrätyskysymysten tunteminen

Kansainväliseen ostotoimintaan
liittyvä osaaminen

Tuotteisiin liittyvän uusimman
tekniikan tietäys

Toimittajien hakemisen
osaaminen

Tuotteiden valmistusprosessin ja
sen asettamien vaateiden

Kuva 25
Toimittajien hakeminen, jossa
korostuu kansainvälinen hankinta

Sopimustekninen
ja kilpailutusosaaminen

Asiakkaiden ja heidän
tarpeittensa tunteminen
Hankinta

Ympäristö- ja
kierrätysosaaminen

Tuotteiden valmistusprosessin
ja sen asettamien
vaatimusten tunteminen
Kuva 26

27

Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen osaamistarpeet
Taidot nyt

Tärkeys nyt

Tärkeys 10v. päästä

Asiakastarpeiden ja tuotteen
loppukäytön ymmärtäminen
Omien tuotteiden tai
Systemaattisten laadun
5,0
palvelujen tuntemus,
kehittämismenetelmien
4,5
asiantuntijuus
osaaminen
4,0
Tuotteisiin liittyvien
Laadunvalvonta ja
3,5
standardien ja määräysten
mittaustekniikoiden
3,0
tunteminen
kehittämisen osaaminen
2,5
2,0
Tuotteisiin liittyvien ympäristö1,5
Kannattavuuden seurantaan
ja kierrätyskysymysten
1,0
liittyvä osaaminen
tunteminen
0,5
0,0
Tehokkaiden ja kehittävien
työtapojen hallinta (esim.
Leanin käytännöt)

Resurssien käytön optimointi
tuotannossa
Tuotannon karkeantason ja
hienokuormituksen liittyvä
osaaminen

Tuotannon suunnittelun ja
kehittämisen osaaminen
Tuotantoprosessin ja menetelmien kehittämiskyky

Tuotannon läpimenoajan
tehostamisen osaaminen
Tuotantoautomaation
kehittämisen osaaminen

Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen ydinosaamiset tulevaisuudessa
Kuva 27
Tuotannon suunnittelun ja kehittämisen
sekä siihen liittyvien työtapojen,
kuten Leanin osaaminen

Resurssien käytön optimointi
Tuotannon
suunnittelu
ja ohjaus

Läpimenoaikojen tehostaminen

Talouden seuranta

Tuotannon kuormituksen osaaminen
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3. Tuotannon työnjohto
Tuotannon työnjohdon osaamistarpeiden muuttuminen
Yritykset pyrkivät matalampiin organisaatioihin sekä tiimityömalliseen toimintaan, joten työnjohdon rooli
on muutoksessa.
Johtamisen tärkeys on jo nyt korkealla, mutta nykytilanteen ja tavoitetason välillä on merkittävä ero. Työtiimin sitouttamiseen ja motivointiin ei jää tarpeeksi aikaa. Kovan luokan tekijöistä on pulaa ja heidän osaamisensa on usein teknispainotteinen. Sitä täydentämään tarvitaan selvästi johtamisen koulutusta ohjaamiseen, tukemiseen ja palautteen antoon.
Kuva 28

Henkilöstön johtaminen
Taidot nyt

Toiminta henkilöstöhallinnollisissa
ongelmatilanteissa

Koulutussuunnittelu, henkilöstön
osaamistason kehittäminen

Tärkeys nyt

Tärkeys 10v. päästä

Työturvallisuusosaaminen,
työturvallisuusmääräysten ja ohjeiden hallinta
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Henkilöstöön liittyvien säädösten
osaaminen, mm. lait ja
työehtosopimukset

Työntekijöiden sitouttamiseen,
ohjaukseen ja tukemiseen liittyvä
osaaminen

Huolehtiminen
henkilöresursseista,
resurssisuunnittelu

Positiivisen palautteen ja
kehittävän palautteen antamisen
taito
Kyky toimeenpanna tavoitteiden
mukainen toiminta ja tämän
seuranta

Tuotteiden ja koneiden hallinnan osalta tärkeys arvioidaan suhteellisen alhaiseksi. Tärkein on toiminta häiriötilanteissa, jolloin toiminnan tulisi olla hyvin ennalta suunniteltua. Tärkeyttä kasvattaa toiminta automaatiolinjojen kanssa. Kokonaisuuden ymmärtäminen asiakkaan ja loppukäytön näkökulmasta on tärkeä
kehityskohde.
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Kuva 29

Tuotteiden ja koneiden hallinta
Taidot nyt

Tärkeys nyt
Tärkeys 10v. päästä
Asiakastarpeiden ja tuotteen
loppukäytön ymmärtäminen
5,0
Omien tuotteiden tai palvelujen
Jälkikäsittelyvaiheiden osaaminen,
4,5
tuntemus, asiantuntijuus
mm. pintakäsittely
4,0
3,5
Tuotteisiin liittyvien standardien
Tuotantolaitteiden kunnossapito3,0
ja määräysten tunteminen
osaaminen
2,5
2,0
1,5
1,0
Tuotteisiin liittyvien ympäristö- ja
Häiriötilanteissa toimimisen
0,5
kierrätyskysymysten tunteminen
osaaminen
0,0

Koneiden ja linjojen
ohjelmointiosaaminen

Materiaalituntemus

Automaattikoneen prosessin
valvonnan, automaatiolinjan
hallinta
Koneiden käyttötaidot, kappaleen
kiinnitys, asetukset, säädöt, ym.

Liitostekniikoiden tuntemus
Nosto ja siirtolaitteiden toiminnan
ymmärrys

Tuotannon kehittämisen, suunnittelun ja ohjauksen tärkeys kasvaa lähes kaikilla osa-alueilla ja osaamisen
tasossa on selkeitä puutteita. Eniten painottuu kehittävien työtapojen, kuten Leanin hallinta ja muutenkin
tuotannon läpimenon kehittäminen. Automaation kehittämisen tärkeys on selvässä nousussa, vaikka haastatteluiden perusteella tärkeyden kasvun olisi olettanut oleva vahvempaakin. Kannattavuuden seurannan
osaamisessa on selviä osaamisvajeita suhteessa sen merkittävyyteen.
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Kuva 30

Tuotannon kehittäminen, suunnittelu ja ohjaus
Taidot nyt

Tärkeys nyt

Tärkeys 10v. päästä

Tehokkaiden ja kehittävien
työtapojen hallinta (esim. Leanin
käytännöt)
5,0
Tuotantoprosessin ja -menetelmien
Systemaattisten laadun
4,5
kehittämiskyky
kehittämismenetelmien osaaminen
4,0
3,5
3,0
Laadunvalvonta ja
2,5
Tuotantoautomaation kehittämisen
mittaustekniikoiden kehittämisen
2,0
osaaminen
osaaminen
1,5
1,0
0,5
0,0
Tuotannon läpimenoajan
Kannattavuuden seurantaan liittyvä
tehostamisen osaaminen
osaaminen

Investointisuunnittelu,
investointilaskennan hallinta

Resurssien käytön optimointi
tuotannossa
Tuotannon karkeantason ja
hienokuormituksen liittyvä
osaaminen

Investointiprojektin läpiviennin
osaaminen

Kokonaisuudessa tuotannon työnjohdon tärkeimmät osaamiset painottuvat henkilöjohtamiseen,
häiriötilanteissa toimiseen sekä tehokkuutta lisäävien ja kehittävien työtapojen hallintaan. Asiakkaan
tarpeet ja tuotteen lopukäyttö tulee olla jatkuvasti mielessä.
Tuotannon työnjohdon ydinosaamiset tulevaisuudessa:
Johtaminen on yksi havaittuja merkittäviä kehityskohteita. Tulevaisuuden henkilöstö vaatii esimieheltään
yhä enemmän. Henkilöstöjohtamisen osaamista tulee kehittää koko työuran ajan.
Toiminta häiriötilanteissa on tyypillistä yrityskohtaista osaamista ja koulutusta, johon voidaan kuitenkin peruskoulutuksessa luoda valmiuksia. Ennakolta suunnitellut ja koulutetut toimintamallit edesauttavat toimintaa. Tehokkaiden ja kehittävien työtapojen (esim. Lean) jalkauttaminen organisaatioon edellyttää usein
koulutusta koko väelle sekä ulkopuolista sparraajaa auttamaan muutoksen tekemisessä.
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Kuva 31

Kannattavuuden
seuranta
Asiakastarpeiden ja tuotteen
loppukäytön ymmärtäminen

Tehokkaiden ja kehittävien
työtapojen hallinta, kuten Lean

Työturvallisuusosaaminen

Materiaalituntemus
Tuotannon työnjohto

Työntekijöiden sitouttamiseen,
ohjaamiseen ja tukemiseen
liittyvä osaaminen
Kyky toimeenpanna tavoitteiden
mukainen toiminta ja sen seuranta

Positiivisen ja kehittävän
palautteen antaminen
Häiriötilanteessa
toimiminen
Läpimenoajan
tehostaminen

4. Tuotanto
Tuotannon työntekijöiden osaamistarpeiden muutokset
Merkittävin muutostekijä tuotannossa on automaatioasteen kasvaminen. Tyypilliset vaihetyöt katoavat vähitellen. Työ tulee olemaan enemmän automaattikoneiden ja -linjojen valvontaa ja ohjausta. Ohjelmointiosaamisen tarve tulee kasvamaan ja häiriötilanteissa toimimisen osaaminen on tärkeää. Koneiden ja laitteiden automatisoituessa niiden huolto- ja ylläpitotaidot korostuvat. Samoin laadunvalvontaosaamisen tarve
kasvaa. Kokonaisuudessaan moniosaaminen ja mahdollisuus työnkiertoon painottuvat.
Tehokkaiden ja kehittävien työtapojen (esim. Lean) hallinta on sen tärkeyteen nähden vielä tuntematon ja
siinä olisi selvää kehittämistarvetta. Työturvallisuus koetaan erittäin tärkeäksi, mutta työturvallisten ja ergonomisten työtapojen osaamista ei kuitenkaan arvioida kovin hyväksi.
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Kuva 32

Tuotannon työntekijöiden osamistarpeiden muutokset
Taidot nyt

Tärkeys nyt

Tärkeys 10v. päästä

Työturvalliset ja ergonomiset
työtavat
5,0
Asiakastarpeiden ja tuotteen
Laatutavoitteiden tietäminen
loppukäytön ymmärtäminen
4,5
4,0
Laadunvalvontatekniikoiden
3,5
Materiaalituntemus
osaaminen
3,0
2,5
2,0
Jälkikäsittelyvaiheiden osaaminen,
Liitostekniikoiden tuntemus
1,5
mm. pintakäsittely
1,0
0,5
0,0
Tehokkaiden ja kehittävien
Moniosaajuus, mahdollisuus
työtapojen hallinta (esim. Leanin
laajaan työnkiertoon
käytännöt)
Käytettävien laitteiden, koneiden
ja välineiden kunnon seuranta- ja
huoltotaidot

Nosto ja siirtolaitteiden käytön
hallinta

Häiriötilanteissa toimimisen
osaaminen
Koneiden ja linjojen
ohjelmointiosaaminen

Koneiden käyttötaidot, kappaleen
kiinnitys, asetukset, säädöt, ym.
Automaattikoneen prosessin
valvonnan, automaatiolinjan
hallinta

Tuotannon työntekijöiden ydinosaamiset tulevaisuudessa
Suurin haaste tulevaisuudessa on automaatioasteen voimakas kasvu ja henkilöstön osaamisen sopeuttaminen siihen. Tekijöiltä edellytetään yhä laajemmin moniosaajuutta, tiimityötä ja kehittävää työotetta. Uuden
henkilöstön rekrytoinnissa automaatio- ja Lean-osaaminen painottuvat.
Kuva 33

Työturvalliset ja
ergonomiset työtavat
Moniosaajuus ja mahdollisuus
laajaan työnkiertoon

Häiriötilanteissa toimiminen

Tuotanto
Tehokkaiden ja kehittävien
työtapojen hallinta (esim. lean)

Automaattikoneen/ linjan
ohjaus ja valvonta
33
Laatutavoitteiden ymmärtäminen
ja laadunvalvonta

5. Työmaa-asennuksen työnjohto ja asennustyö, ohjaus ja laadunvarmistus
Työmaa-asennuksen työnjohdon ja asennustyön osaamistarpeiden muutokset
Työmaa-asennuksen työnjohdon vastaukset ovat erityyppisistä työmaatehtävistä pientalotyömailta, ikkunaasennuksista, kalusteasennuksista sekä elementtiasennuksista. Työnjohdon rooli eri tyyppisillä työmailla
saattaa olla hyvinkin erilainen. Siten vastauksista antavat lähinnä yleiskuvaa tilanteesta.
Työnjohdon osaamisessa korostuu henkilöstöstä huolenpitäminen sekä osaamisen kehittäminen. Kokonaisuutena henkilöstöjohtamisessa olisi huomattavasti kehitettävää, kun huomioidaan asian tärkeys.
Kuva 34

Työnjohdollinen osaaminen
Taidot nyt

Toiminta
henkilöstöhallinnollisissa
ongelmatilanteissa

Koulutussuunnittelu, henkilöstön
osaamistason kehittäminen

Tärkeys nyt

Tärkeys 10v. päästä

Tehokkaiden ja kehittävien
työtapojen hallinta (esim. Leanin
käytännöt)
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Henkilöstöön liittyvien säädösten
osaaminen, mm. lait ja
työehtosopimukset

Työntekijöiden sitouttamiseen,
ohjaukseen ja tukemiseen liittyvä
osaaminen

Huolehtiminen
henkilöresursseista,
resurssisuunnittelu

Positiivisen palautteen ja
kehittävän palautteen antamisen
taito
Kyky toimeenpanna tavoitteiden
mukainen toiminta ja tämän
seuranta

Tuotetuntemuksen ja työturvallisuuden tärkeys säilyy pääsääntöisesti ennallaan. Suurimpana muutoksena
on ympäristö- ja kierrätyskysymysten tärkeyden kasvu. Suurimmat kehitystarpeet kohdistuvat työturvallisuuskysymyksiin, vaikka niiden tärkeys on ollut jo kauan korkealla ja työmailla on tehty paljon toimenpiteitä
asian hyväksi.
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Kuva 35

Tuotetuntemus ja työturvallisuus
Taidot nyt

Tärkeys nyt

Tärkeys 10v. päästä

Työturvallisuusosaaminen,
työturvallisuusmääräysten ja ohjeiden hallinta
5,0
Rakentamiseen liittyvien
4,5
Asiakastarpeiden ja tuotteen
työpiirustusten, työkuvien
4,0
loppukäytön ymmärtäminen
3,5
lukutaito ja tulkinta
3,0
2,5
2,0
1,5
Omien tuotteiden tai palvelujen
Tuotteiden asennustekniikan
1,0
tuntemus, asiantuntijuus
tuntemus
0,5
0,0

Tuotteisiin liittyvien standardien
ja määräysten tunteminen

Liitostekniikoiden tuntemus

Tuotteisiin liittyvien ympäristöja kierrätyskysymysten
tunteminen

Materiaalituntemus

Projektinjohtamisen suurin osaamistarpeen muutos on vahvasti lisääntyvän tietomallinnuksen hyödyntäminen työmaalla. Muut tärkeyttään kasvattavat ovat kannattavuuden seurannan vahvempi osaaminen sekä
laadunvalvonnan osaaminen.
Työmaan aikataulusuunnittelun osaamisen ja olosuhdehallinnan tärkeys ovat jo nyt erittäin korkealla tasolla ja siksi niissä ei ole merkittävää muutosta, vaikka ne erittäin tärkeitä osaamisalueita ovatkin.
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Kuva 36

Projektin johtamisen osaaminen
Taidot nyt

Laadunvalvontatekniikoiden
tuntemus

Työmaaorganisaation
Tärkeys nyt
johtamiskäytännöt ja
neuvottelutaito
5,0

Tärkeys 10v. päästä

Tietomallinnuksen
hyödyntämisen osaaminen

4,0
3,0
2,0
1,0

Työmaan olosuhdehallinta,
mm. kosteus, puhtaus

Aikataulusuunnittelu

0,0

Kannattavuuden seurantaan
liittyvä osaaminen

Tehtäväsuunnittelu
Hankinta ja sopimustekninen
osaaminen

Työmaa-asennuksen työnjohdon ydinosaamiset tulevaisuudessa
Suurin osa osaamistarpeista liittyvät työmaatoteutukseen. Puualaan liittyvät erityisosaamiset liittyvät lähinnä asennustekniikkaan ja olosuhdehallintaan.
Työmaatyöntekijöiden osalta edellytetään useissa tehtävissä asiakaspalvelutaitoja sekä yhä suurempaa
oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työntekoon. Työturvallisuustaidoissa on yhä kehittämisen tarvetta,
vaikka sen tärkeys on erittäin korkealla jo tälläkin hetkellä. Talotehtaiden työmailla yhä monipuolistuva ja
teknistyvät varusteet edellyttävät laajaa moniosaajuutta.
Kuva 37

Asiakastarpeen ymmärtäminen
ja osassa tehtäviä asiakaspalvelu
Työpiirustusten
lukutaito ja tulkinta.
Myös tietomallien
hyödyntäminen

Kyky panna toimeen tavoitteen mukainen
toiminta ja sen seuranta

Työmaa-asennuksen
työnjohto

Työntekijöiden sitouttamiseen,
ohjaukseen ja tukemiseen
liittyvä osaaminen
Työturvallisuus

Asennustekniikan hallinta

Laadunvarmistus

Aikataulusuunnittelu
Olosuhdehallinta
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5. Arvioidut henkilöstömäärämuutokset
Alan henkilömäärämuutokset on kokonaisuudessaan arvioitu jo tämän selvityksen pohjana olleessa Puutuoteteollisuuden koulutustarveselvityksessä. Tässä tarkennetaan sitä hiukan menemällä hiukan tarkemmin
alakohtaisuuteen sekä ammattikuntakohtaiseen kehitykseen. Molempia selvityksiä tulisi tarkastella rinnan
parhaan kokonaiskuvan saamiseksi. Määrämuutosten lisäksi on huomioitava merkittävä eläköitymisen
tuoma lisätarve. Lisäksi haastetta tuo se, että alan merkittävät tuotantoyksiköt sijaitsevat usein pienillä ja
syrjäisillä paikkakunnilla, joissa työvoimaa ei ole niin joustavasti saatavilla.
Määrien osalta selvitys pohjautuu seuraavien alojen asiantuntijahaastatteluiden tuloksiin:
− Sahatavara
− Vaneri ja LVL
− Liimapuu ja CLT
− Kestopuu ja lämpöpuu
− Ikkuna- ja ovi
− Kiintokaluste/ keittiökaluste
− Huonekalut
− Pientaloteollisuus ja talojen pystytys
− Hirsitalot
− Puuelementtien valmistus kerrostaloihin ja julkisiin rakennuksiin
Vastaajien yritykset edustavat yli 50 % alan kokonaishenkilöstöstä, painottuen kuitenkin suuriin yrityksiin.
Ala- ja ammattikuntakohtaiset muutokset 10 vuoden aikajänteellä
Kokonaisuutena tarkasteltujen alojen henkilömäärän arvioidaan olevan 10 vuoden kuluttua 10-20 % suurempi kuin nyt. Merkittävintä kasvu on työmaa-asennuksessa, jossa kasvun arvioidaan olevan jopa yli 50 %.
Tuotantohenkilöstön määrän uskotaan pysyvän melko vakaana muutamien kasvavien alojen ansiosta. Tuotekehitys ja suunnittelu tullee työllistämään yli 30 % enemmän väkeä kuin nyt. Myös myyntihenkilöstön
määrän uskotaan kasvavan 10-20 %.
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Kuva 38

Voimakas kasvu

Merkittävä supistuminen

k

Taulukossa on esitetty arvioidut henkilöstömäärien muutokset 10 vuoden tähtäimellä.
Puukerrostalojen suunnittelijoiden sekä puukerrostalotyömaan työmaahenkilöstön määrät ovat vaikeasti
määritettävissä, koska samat henkilöt tekevät myös muita kuin puukerrostalokohteita. Määräkehitystä ei
ole myöskään arvioitu taulukossa. Puukerrostalojen rakentamisen volyymin arvioidaan kasvavan kymmenen vuoden kuluessa noin kolminkertaiseksi nykyisestä. Nykytilanteessa suunnittelijoista on selvä pula.
Määrämuutosten taustalla olevat merkittävät markkinamuutokset
Tuotannon tehokkuus
Tuotantolaitosten osaamistarpeet tulevat muuttumaan. Automaation lisääntyminen on suurin vaikuttava
tekijä. Vaihetyöt vähenevät radikaalisti ja yhä useammin työskennellään automaattikoneiden ja linjojen
kanssa. Suurin muutos tapahtuu suurissa bulkkituotteita valmistavissa yksiköissä, mutta muutos tulee vaikuttamaan 10 vuoden kuluessa merkittävästi kaikkiin tutkittuihin toimialoihin.
Tehokkuutta haetaan automaation lisäksi tuotannon läpimenon nopeuttamisella, virtauttamalla tuotantolinjoja, poistaen välivarastoja ja automatisoimalla myös tuotannon sisäistä logistiikkaa. Käsin tehtävät työvaiheet vähenevät.
Muutokset vaikuttavat radikaalisti tuotantohenkilöstöön. Tuotannon parissa työskentelevän henkilön osaamistarpeet tulevat muuttumaan ja osa työtehtävistä poistuu. Tilalle tulee satoja uusia työpaikkoja tuotantoautomaatiota kehittäviin ja automaattilinjojen kanssa työtä tekeviin tehtäviin.
Lyhyellä tähtäimellä yritykset pyrkivät uuden henkilöstön rekrytoinneissa painottamaan automaation ja
modernin tuotantoympäristön osaavia henkilöitä ja vaihetyöntekijöiden uusrekrytointi vähenee radikaalisti.
Automaation lisääntyminen johtaa suureen tuotantohenkilöstön täydennyskoulutustarpeeseen.
Lisäksi on tulossa rakenteellinen muutos, jossa monet automatisoitavista tehtävistä poistuu ja tilalle tulee arviolta ainakin 500 uutta paikkaa tuotantoautomaatiota kehittäviin tehtäviin. Automaatio-osaamisen lisäksi arvostetaan ratkaisukeskeisyyttä,
itseohjautuvuutta, tiimityötä ja Lean38
osaamista.

Jalostusasteen kasvu ja ”avaimet käteen” -kulttuuri
Asiakas haluaa yhä useammin ostaa tuotteet täysin valmiiksi viimeisteltynä. Myös varustelutaso kasvaa.
Palveluun kuuluu yhä pitemmälle viety suunnittelu- ja asennuspalvelu. Sama suuntaus on nähtävissä lähes
kaikissa tutkituissa tuotealueissa. Kovan kilpailun vuoksi Suomessa keskitytään pitkälle jalostettuihin tuotteisiin.
Muutos vaikuttaa lisäävästi myynti- ja suunnitteluhenkilöstön tarpeisiin sekä varsinkin työmaa-asennustarpeisiin.
Puutuoteteollisuudessa avautuu arviolta yli 300 työpaikkaa teknisiin myyntitehtäviin, joissa tarviPuutuoteteollisuuden
kasvavat
tuotealueet
taan alakohtaista osaamista,
ratkaisukeskeisyyttä
ja asiakasprojektin kokonaisvaltaista läpivientiä.
Lisäksi tulossa on arviolta yli 700 paikkaa työmaa-asennuksiin, joissa arvostetaan varsinkin
asiakaspalveluhenkeä ja monitaitoisuutta.
Massiivipuurakentaminen on vahvassa kasvussa. Hirsitalot yleistyvät myös kaupunkimaisessa sekä julkisessa rakentamisessa, erityisesti kouluissa. Suomeen on viime vuosien aikana perustettu useita uusia CLTtehtaita, joilla on vahvat kasvuodotukset. LVL-valmistus ja käyttö on kasvamassa. Myös liimapuun käyttö
kehittyy nykyisestä.
Rakentamisessa hyödynnetään yhä enemmän teollisesti valmistettuja elementtejä ja tuoteosia. Ne ovat
myös yhä pitemmälle varusteltuja. Tilaelementit toimitetaan sisäpinnoiltaan ja kalustukseltaan valmiita.
Arviolta enemmän kuin 1000 uutta työpaikkaa syntyy monipuolisiin puualan tehtäviin.
Puukerrostalot ja julkinen rakentaminen
Puukerrostalojen rakentaminen ja puun käyttö julkisessa rakentamisessa on vahvassa nousussa. Kasvun uskotaan jatkuvan ja volyymin arvioidaan kasvavan kymmenen vuoden kuluessa kolminkertaiseksi verrattuna
nykytasoon.
Kasvuun tarvitaan niin suunnittelijoita kuin työmaahenkilöstöäkin. Käytännössä samat henkilöt toimivat
muunlaisissakin kohteissa ja siten tarkan henkilömäärän arviointi on mahdotonta. Puun käytön yleistyminen luo kuitenkin tarpeen, että yhä suuremmalla osalla suunnittelijakunnasta tulee puukerrostalojen suunnitteluun vaadittava pätevyys. Myös työmaahenkilöstöllä tulee olla laajempi puurakentamisen osaaminen,
jotta he pystyvät toimimaan moninaisemmissa kohteissa.
Edellytys koko kasvun toteutumiselle on riittävät määrälliset ja laadulliset suunnittelijaresurssit. Tämä
mahdollistaa rakentamisen lisäksi myös tilaelementti-, CLT- LVL- ja liimapuuteollisuuksien kasvun.
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6. Johtopäätökset ja kehitysehdotukset
Puun läpimurto vaatii laajaa osaamistason nostoa
Puutuoteteollisuus ja sen toimintaympäristö muuttuu nyt kiihtyvällä vauhdilla. Puupohjaisia ratkaisuja tarjotaan urbaaniin ympäristöön uusiutuvana, ilmastoystävällisenä vaihtoehtona. Puu on nousemassa uuteen
rooliin teollisen esivalmistuksen ja rakentamisen tuottavuusvaatimusten lisääntyessä. Alan kasvun uhkaksi
on tunnistettu osaavan työvoiman saannin niukkuus, jota vielä vahvistaa kasvava työntekijöiden eläköityminen lähivuosien aikana.
Tuotannon kehitystä ohjaa raaka-aineen tehokas hyödyntäminen sekä tuottavuuden jatkuva parantaminen.
Puutuoteteollisuuden tuotantoautomaation kehitysvauhti on ollut hitaampaa moniin muihin toimialoihin
verrattuna. Alalla onkin lähivuosina odotettavissa merkittävä hyppäys automaation, digitalisaation ja robotiikan hyödyntämisessä. Tämä luo työntekijöille uusia osaamisaluevaatimuksia.
Tehdastuotannossa organisaatiot jatkavat madaltumistaan. Automaation perustaidot, Lean-filosofian ymmärtäminen, käytön ja kunnossapidon yhdistäminen sekä tuotantoprosessin ja oman työnkuvan jatkuva
kehittäminen ovat tämän päivän tuotantohenkilöstön osaamisen lähtökohtia. Työnjohtoporrasta on vähän
tai esimies osallistuu itse työn tekemiseen osana tiimiään. Henkilöstöasioiden hallitseminen sekä kyky motivoida ja kehittää tuotantotiimien työtä ja tehokkuutta korostuu myös tuotannon johtamisessa.
Asiakkaiden odotukset on pystyttävä täyttämään
Asiakas- ja tuotekohtaisen kannattavuusseurannan kehittymisen ja tehostumisen lisäksi asiakkaan toiminnan syvällinen ymmärtäminen ja myynnin johtaminen ovat nousseet tai nousemassa merkittävään rooliin
asiakastyössä. Asiakkaat vaativat tuotteesta kasvavassa määrin materiaalien alkuperätietoa sekä tietoa ympäristövaikutuksista. Puutuotteiden ominaisuuksien ja ympäristövaikutusten tunteminen asiakkaan käyttökohteissa ovatkin yhä kiinteämpi osa yritysten konsultoivaa myyntityötä.
Pitkälle jalostetuissa tuotteissa asiakas haluaa yhä useammin virtuaalisia vertailumahdollisuuksia, suunnittelijapalveluita, täydentäviä tuotekokonaisuuksia sekä asennukset avaimet käteen -periaatteella. Näitä
osaamisalueita tulee alalle tuoda. Myös asiakkaan kohteessa asennuksia tekevä henkilö on tärkeä tuotteen
ja yrityksen brändinedistäjä.
Esivalmistus siirtää painopisteen työmaalta tehtaalle
Puurakentamisen esivalmistuksen kasvu ja tuotannon teollistuminen lisää rakennussuunnittelun etupainotteisuutta ja korostaa suunnitteluosaamista teollisuudessa. Puumateriaalin ja rakennesuunnittelun hallitseminen ja tämän tiedon yhdistäminen teollisiin prosesseihin on edellytys tehokkaalle ja toimivalle toteutukselle.
Huolena myös työelämätaitojen heiveröisyys
Tästä selvityksestä käy ilmi teollisuuden vahva huoli tulevista työntekijöistä. Tehtävät ovat muuttumassa
yhä vaativammiksi. Viime aikoina rekrytoiduilta työntekijöiltä on havaittu puuttuvan tavallisia työelämässä
tarvittavia taitoja. Lähes kaikissa tehtävissä on kyettävä työskentelemään yhdessä muiden kanssa, ottaa
vastaan ja jakaa tietoa, halua ja asennetta uuden oppimiseen, tietoteknisiä taitoja ja enenevässä määrin
myös vähintään englannin kielen taitoa. Näiden valmiuksien luomisen täytyy alkaa jo ennen ammatillista
koulutusta.
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Koulutustarjonta saatettava vastaamaan osaamiskysynnän kasvua
Alan koulutusmäärät ovat romahtaneet kaikilla koulutusasteilla. Toisen asteen aloituspaikat ovat puolittuneet muutamassa vuodessa. Samaan aikaan täydennyskoulutuksen ja rekrytointikoulutuksen määrät ovat
kasvaneet. Alemmalla korkeakouluasteella puutekniikan opetus on keskittynyt voimakkaasti, koulutusta
järjestää enää vain yksi oppilaitos.
Puurakentamista voi ammattikorkeakouluissa opiskella neljällä paikkakunnalla hieman laajemmin (20-30
op). Tarjolla olevien kurssien määrä ei riitä vaadittavien suunnittelijapätevyyksien saavuttamiseen.
Yliopistotasolla puutekniikan opetus on yhdistetty muihin aineisiin, puurakentamisen koulutusohjelmaa
(pääainetta) ei Suomessa ole.
Eri koulutustasot tarvitsevat ja tukevat toisiaan. Toisen asteen koulutus syöttää opiskelijoita alemman korkeakoulutason oppilaitoksiin. Ammattikorkeakoulujen soveltava koulutus edellyttää yliopistoissa tapahtuvaa tutkimusta ja koulutusta. Yhden koulutustason näivettyminen vaarantaa koko puutoimialan koulutusrakenteen toiminnan.
Yliopistot
Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen tarpeisiin suunnattua yliopistotasoista koulutusta tai tutkimusta
on Suomessa niukasti tarjolla. Samalla puupohjaiset ratkaisut kehittyvät vauhdilla ja puu valtaa osuutta rakentamisen markkinasta. Ala tarvitsee laajaa alan huippuosaamista ja koulutusta.
• Koko alan kannalta on tärkeää mahdollistaa eri yliopistojen kurssitarjonnan jakaminen mahdollisimman joustavasti kaikkien yliopistojen puualan opiskelijoiden käyttöön.
• Koulutusta on voitava yhdistää ja jakaa puutekniikan, rakentamisen ja arkkitehtuurin välillä.
• Puurakentamisen opetuksen tarjontaa ei ole nykytarpeeseen nähden riittävästi. Ennen sitä myöskään alan tutkimuksella ei ole edellytyksiä Suomessa kehittyä.
Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulujen yhteen kouluun keskittynyt puutekniikan opetus pitää saada joustavasti maanlaajuiseen käyttöön.
• Puutekniikan opetusmoduulit ja niiden toteutus on tuotteistettava, jotta niitä voidaan yhteiskäyttää, ostaa ja myydä. Ansaintalogiikka on selvitettävä ja siitä viestittävä selkeästi. Avaamalla koulutusmoduulit eri työkaluja ja opiskelumuotoja hyödyntämällä saadaan maan kattava mahdollisuus
opiskella puutekniikkaa niin opiskelijoille kuin myös jo työelämässä oleville.
• Muut oppilaitokset pystyvät hyödyntämään verkkomoduuleita ja tarjoamaan paikalliselle teollisuudella tarvittavaa osaamista. Puutekniikan kurssit on avattava myös esimerkiksi puualalle suuntautuville konetekniikan tai automaatiotekniikan opiskelijoille.
Nykyinen ammattikorkeakoulujen tarjoama puurakentamiseen liittyvä kurssien määrä ei ole riittävä vaativien puurakenteiden esim. puukerrostalojen suunnitteluun. Suunnittelijapula hidastaa jo nyt koko alan kasvua. Suunnittelijapätevyyden omaavia osaajia tarvitaan kasvavassa määrin myös teollisuuden palvelukseen.
• Ympäristöministeriön asettamien suunnittelijapätevyyksien saavuttamiseksi tarvittavat kurssit tulee
olla tarjolla rakentamisen ammattikorkeakoulujen opinto-ohjelmassa. Vastuuministeriöiden on seurattava osaamisvaatimusten ja -tarjonnan vastaavuutta.
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•
•

•
•

Puurakentamista / rakentamista kouluttavien korkeakoulujen on tuotteistettava opetusmoduuleita,
jotka tukevat puutekniikan insinöörien pätevöittämistä teollisen puurakentamisen tehtäviin.
Alalle on luotava ajantasainen puurakentamisen oppimateriaali, joka varmistaa oppilaitosten kyvyn
laajentaa puurakentamisen koulutustarjontaa ja mahdollistaa nykyisten suunnittelijoiden täydennyskoulutuksen
Vaativien puurakenteiden suunnittelijakoulutus pitää suunnata myös puurakentamisen opettajille
Opettajuutta ja ohjausta on kehitettävä tukemaan valtakunnallisen koulutusmallin toteuttamista ja
opiskelijoiden valmistumista tavoiteajassa

Toisen asteen opetus sekä täydennyskoulutus
Perusosaaminen pitää jatkossakin varmistaa toisen asteen koulutuksen toimesta. Perinteisten puuseppien
tarve on vähenemässä. Sen sijaan automaation ja Lean-filosofian ymmärtäviä prosessimaisen tuotannon
osaajia tarvitaan lisää. Samoin työmaa-asennuksiin tarvitaan enemmän työvoimaa niin pientalo- ja kerrostalotyömaille kuin myös tehtaissa tapahtuviin elementtivarusteluihin.
• Konepuuseppäkoulutuksesta painopisteen siirtäminen modernissa ja tehokkaassa tuotantoympäristössä tarvittaviin taitoihin
• Moniosaamisen, koneiden ja laitteiden käytön ja kunnossapidon korostaminen opetuksessa
• Tutkintorakenne tukemaan yhä paremmin työmaa-asennustehtäviin kouluttautumista
• Yhä laajempi puualan ja rakentamisen alan oppiaineiden hyödyntäminen ristiin
• Alan yhteinen koulutusmateriaali pitää päivittää lähiopetukseen ja verkkoon
Koulutuksen yleisten edellytysten ja vetovoiman lisääminen
Koulutuksen pitää jatkossa pystyä hyödyntämään paremmin teollista oppimisympäristöä.
• Fyysisinä oppimisympäristöinä on pystyttävä yhä enemmän käyttämään yritysten tiloja ja käytössä
olevaa laitekantaa.
• Teollisessa ympäristössä tapahtuva oppiminen edellyttää resursointia oppilaiden ohjaamiseen tuotantotiloissa.
Yrityksiltä edellytetään jatkossa vahvempaa osallistumista alan vetovoimatyöhön yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. Nuoret eivät välttämättä tunne puutuotteiden ja puurakentamisen kasvua, alan kansainvälisyyttä ja kehityspotentiaalia.
• Alan houkuttelevuutta ja vetovoimaa pitää parantaa informoimalla aktiivisesti houkuttelevista koulutusputkista, monimuoto-opetuksesta ja sitä kautta työpaikoista.
• Teollisuuden on oltava aktiivinen koulutuksen järjestäjien suuntaan opiskelijoiden mentoroinnissa
ja tarjottava harjoittelupaikkoja, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto tavoiteajassa.
• Työvoimatarvetta ja osaamisen kehittymistä on arvioitava jatkuvasti teollisuuden ja kouluttajien
yhteistyössä. Myös oppilaitoksille lahjoitettujen varojen käyttöä ja tuloksellisuutta pitää voida seurata.
Koulutuksen järjestäjiltä edellytetään jatkossa vahvaa verkostoitumista, yhteistyötä ja valtakunnallisten
osaamiskeskittymien tietojen hyödyntämistä paikallisesti.
• Koulujen on tiivistettävä verkostojaan toisiinsa, ammatillisiin kouluttajiin, kansainvälisiin partnereihin ja teollisuuteen.
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•

Lisää hakijoita saadaan tarjoamalla koulutusta myös alaa vaihtaville, koska muiden alojen tiedon
yhdistäminen puutekniikkaan on usein eduksi. Jos esimerkiksi ensikertalaisuuspisteitä ei huomioida
haussa, niin hakijamäärä lisääntynee.

Koulutuksen muuttaminen tukemaan paremmin puutuoteteollisuuden osaamistarpeita ei tapahdu ilman
osaavaa opetushenkilöstöä. Nykyhenkilöstön osaamisen päivittäminen edellyttää vireää täydennyskoulutustarjontaa ja alan kehityksen rahoituksen varmistamista.
•
•

Täydennyskoulutusta ja osaamisen päivittämistä ja resursointia koulutusta tarjoaville opettajille
Verkkopohjaisen oppimateriaalin kehittäminen oppilaitosten käyttöön

Mitä seuraavaksi?
Tämä raportti tunnistaa ja nostaa esille puutteita sekä osaamisessa että rakenteissa. Johtopäätöksistä tulee
keskustella laajasti ja korjausliikkeiden toimeenpano on suunniteltava laajalla yhteistyöllä ja yhteisen vision
hakemisella.
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LIITE: Toimialakohtainen kehitys

i. Sahateollisuus, höyläys
Toimialan kuvaus

Sahateollisuus on Suomen vanhimpia teollisuudenaloja ja puutuoteteollisuuden suurin toimiala. Suomen
havusahatavaratuotanto on Euroopan suurimpien joukossa, Suomen viennissä sahatavara on kymmenen
suurimman vientituotteen joukossa. Sahateollisuus on merkittävän muutoksen kynnyksellä, tuotantorobottien ja digitalisaation laajamittainen hyödyntäminen on juuri alkamassa.
Sahatavaraa käytetään moniin käyttökohteisiin. Suurin käyttökohde on rakentaminen, lisäksi sitä käytetään
mm. pakkausteollisuudessa. Usein sahatavara on raaka-ainetta erilaisille jalostetuille tuotteille: esimerkiksi
liimapuu, CLT, kyllästetty tai lämpökäsitelty puu. Höylättyä sahatavaraa käytetään sellaisenaan sisustuksissa
tai raaka-aineena puusepänteollisuudessa.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Sahaus on perinteisesti ollut pääosin bulkkituotantoa ja kannattavuus on haettu toiminnan tehokkuudesta.
Erikoistumalla ja asiakasräätälöinnillä sekä jalostusasteen nostolla on mahdollisuus luoda lisäarvoa tuotteelle. Tuotekohtaisen kannattavuuden seurannan kehittymisen ja tehostumisen lisäksi asiakkaan toiminnan syvällinen ymmärtäminen ja myynnin johtaminen ovat nousseet tai nousemassa merkittävään rooliin.
Myynnin toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen päälinjaan: asiakashallinta, tuotehallinta sekä myynnin johtaminen.
Asiakashallinta lähtee asiakkaan toiminnan tuntemisesta ja perustuu asiakkaan tarpeet täyttävään konsultoivaan myyntiin. Selkeä asiakasvalinta, asiakasportfolion hallinta sekä säännölliseen asiakaspalautteeseen
perustuva toiminnan jatkuva parantaminen ovat tärkeitä asiakashallintaan kuuluvia osa-alueita.
Tuotehallinta laatii tuotestrategiat sekä -segmentoinnin yrityksen strategiaa toteuttaen ja lanseeraa ja
markkinoi tehokkaasti uudet tuotteet ja johtaa aktiivisesti tuoteportfoliota. Työkaluina ovat tuote- ja tuotelinjakohtainen kannattavuusseuranta sekä laaja valikoima enenevässä määrin digitaalisia markkinoinnin
työkaluja.
Myynnin johtaminen on yhä tärkeämpää. HR-johtaminen siihen kuuluvine kompetenssikehityksineen ja
urapolkuineen sekä myynnin henkilöjohtaminen, motivointi ja palautteenanto usein jo monikansallisissa
tiimeissä on kasvamassa oleva osa tämän päivän myyntitiimin vetäjän agendaa ja ajankäyttöä.
Puu on ekologinen vaihtoehto muille rakennusmateriaaleille ja sen arvostus on kasvamassa ja käyttökohteet laajenemassa. Asiakkaat tarvitsevat tuotteesta mm. alkuperätietoa sekä kasvavassa määrin tuotteen
ympäristötietoa. Tuotteiden ympäristövaikutusten tunteminen ja parantaminen asiakkaan käyttökohteissa
ovatkin tulossa kiinteäksi osaksi konsultoivaa myyntityötä.
Tuotantosysteemin muuttuminen
Tuotannon kehitystä ohjaa raaka-aineen tehokas hyödyntäminen sekä tuotannon tehokkuuden jatkuva parantaminen. Sahateollisuuden tuotantoautomaation kehitysvauhti on ollut hidasta moniin muihin toimialoihin verrattuna. Toimialalla onkin lähivuosina odotettavissa merkittävä hyppäys automaation ja robotiikan
hyödyntämisessä.
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Automaation ja digitaalisuuden lisääntyminen muuttaa laajasti tuotantohenkilöstön tehtäviä ja asettaa uusia korkeampia osaamisvaatimuksia. Koska asiakastyössä pureudutaan syvälle asiakkaan toiminnan tuntemiseen, myös tuotannossa lopputuotteen vaatimusten ymmärtämisen merkitys kasvaa, aina rakennuksen
tuoteosan vaatimusten ymmärtämiseen asti.
Tuotannon tehokkuuden parantamisen osana toimintoja on ulkoistettu, mutta osaajatarve siirtyy ulkoistetun palvelun toimittajalle. Ulkoistettujen palveluiden ammattimainen ostaminen ja johtaminen korostuu
osaamistarpeena. Automaation ja koneistuksen kasvun takia vaativat osaamistarpeet kasvavat myös tuotannon alihankkijoilla.
Tuotannossa organisaatiot ovat madaltuneet. Työnjohtoporrasta on vähän tai esimies osallistuu itse työn
tekemiseen osana tiimiään. HR kompetenssit sekä kyky motivoida ja kehittää tuotantotiimien työtä ja tehokkuutta korostuu myös tuotannon johtamisessa.
Henkilöstömäärän kehitys 10 vuoden kuluessa
Sahateollisuuden tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Myynti

Suunnittelu

=
=
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Tuotannon
toimihenkilöt
—
kasvaa + ennallaan =

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Painottuvia osaamistarpeita
- Tekninen asiakaspalvelu ja tuotetuki
- Ratkaisumyynti
- Loppukäyttöalojen tuntemus
- HR-johtaminen
- Portfoliohallinta ja -johtaminen
Tuotekehitys ja hankinta
Painottuvia osaamistarpeita:
- Puumateriaalin tunteminen
- Loppukäyttöalojen tunteminen
- Asiakastarpeiden tunteminen
- Ulkoistettujen palvelujen ammattimainen ostaminen
Tuotanto
Painottuvia osaamistarpeita:
- HR-johtaminen, matalan profiilin esimiestehtävät
- Loppukäytön tunteminen
- Automatisaatio, robotiikka, tietotekniikka
- Vaativa kunnossapito
- Englannin kieli
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Tuotannon työntekijät
—
laskee —

Alan koulutustarpeita
Painottuvia osaamistarpeita
- Puualan osaaminen
- Esimiestehtävät, lähiesimiehenä toimiminen
- Automatiikka, robotiikka
- IT ja digitaalisten apuvälineiden hallinta

ii. Liimapuu- ja CLT-teollisuus
Toimialan kuvaus

Liimapuuta valmistetaan liimaamalla sahatavarakappaleita yhteen pituussuunnassa, jolloin saadaan yleensä
palkkimainen tuote. CLT:ssä sahatavarakappaleet liimataan kerroksittain ristiin ja tuote tehdään levymäiseksi. Ristiinliimaus tekee tuotteesta molempiin suuntiin elämättömän ja jäykän.
Liimapuun valmistusta on Suomessa ollut jo vuosikymmeniä, mutta CLT-valmistus on alkanut vasta viime
vuosina. Liimapuuta käytetään kantavissa pilari- ja palkkirakenteissa sekä silloissa. CLT:tä käytetään kantavana runkorakenteena, vaakarakenteena tai näkyvänä verhoilurakenteena, esim. alakattolevynä.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Liimapuuta valmistetaan jonkin verran varastotuotteena, mutta useimpiin kohteisiin tuote tehdään suoraan
asiakkaan tarpeiden mukaan. Yhä useammin asiakas haluaa valmistajan tekevän rakennesuunnittelun. Asiakasräätälöidyn liimapuun myynti vaatii projektiorganisaation suunnittelusta valmistukseen. Valmistajan rakennesuunnittelija tekee liimapuurakennetta koskevan osan, joka toimitetaan pääsuunnittelijalle, jonka
vastuulla on kohteen kokonaissuunnittelu. Liimapuurakenteet asennetaan pääasiassa urakoitsijan toimesta
rakennusprosessin osana.
Sillat ovat projekteja, jossa valmistavan yrityksen on hoidettava sekä suunnittelu että asennus. Suunnittelu
vaatii rakennusinsinöörin pätevyyden sekä erityisen kokemuksen.
CLT valmistetaan levyinä. Se voidaan tuottaa asiakkaan mittoihin tai toimittaa jalostettavaksi siihen erikoistuneeseen yritykseen. Tuotteen täytyy olla tarkasti mittojen mukainen.
Tuotantosysteemin muuttuminen
Fyysinen työ tehtaalla vähenee, prosesseja ohjataan automaatiolla. CNC-tekniikan tuntemus tulee välttämättömäksi. Myös liimojen ja liimaustekniikan tuntemuksen merkitys kasvaa. Yhä useammin tarvitaan 3Dmallinnuksen osaamista.
Työmaatoimintojen muuttuminen
Liimapuurakenteet asennetaan rakennusurakoitsijoiden toimesta. Siltaprojekteissa liimapuun valmistaja
pystyttää sillan paikalleen.
CLT toimitetaan joko CNC-työstettynä työmaalle, tai se varustellaan tai valmistellaan elementeiksi.
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Henkilöstömäärän kehitys 10 vuoden kuluessa
Liimapuu ja CLT-teollisuuden tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Myynti

Suunnittelu

+
+
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Tuotannon
toimihenkilöt
+
kasvaa + ennallaan =

Tuotannon työntekijät
+
laskee —

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Painottuvia osaamistarpeita
- Loppukäytön tuntemus
- Asiakasprojekteihin osallistuminen, projektimyynti
- Rakennustekninen osaaminen
Tuotekehitys ja hankinta
Painottuvia osaamistarpeita:
- Puumateriaalin ominaisuuksien tunteminen
- Rakennustekninen osaaminen
Tuotanto
Painottuvia osaamistarpeita:
- Rakennetekniikan osaaminen, suunnittelupätevyys
- Automaatiotekniikka, kunnossapito
- CNC-tekniikan osaaminen
- 3D-mallinnuksen osaaminen
Työmaa
Korostuvia osaamistarpeita:
- Työturvallisuus
- Siltojen toimitus asennettuna

iii. Kestopuuteollisuus
Toimialan kuvaus
Kestopuu valmistetaan sahatavarasta saattamalla kyllästysaine paineella puun sisään. Raaka-aineena käytetään pääsääntöisesti mäntyä. Tuotannosta jää valtaosa kotimaahan.
Kestopuuta käytetään kotimaassa vaativissa ympäristörakentamisen kohteissa esimerkiksi silloissa ja laitureissa. Lisäksi sitä käytetään piharakentamisessa.
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Asiakastarpeiden muuttuminen
Asiakkaat ovat tietoisempia ja kriittisempiä, joten tuotteista tarvitaan enemmän tietoa. Kestopuu ei teknisesti ole erilaista vastaavaan käsittelemättömään puuhun verrattuna, joten suunnitteluosaamisen osalta
tarve on samanlainen kuin muissakin vaativissa puurakenteissa.
Ympäristöystävällisille kyllästeille on kysyntää, mutta varsinainen tuote- ja laitekehitys on pääasiassa kemianteollisuuden tai laitevalmistajien harteilla.
Tuotantosysteemin muuttuminen
Tuotantotekniikka on vakiintunutta. Ympäristöpaineiden vuoksi tuotantolaitosten toiminnan täytyy olla
kontrolloitua ja vakaata. Automaattisten toimintojen määrä kasvaa.
Työmaatoimintojen muuttuminen
Muuttuu yhdessä rakentamisen muutosten kanssa. Piharakentamisessa asennuspalveluiden osuus kasvaa.
Henkilöstömäärän kehitys 10 vuoden kuluessa
Alan arvioidaan kasvavan ja työvoiman tarve kasvaa.
Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Painottuvia osaamistarpeita
- Sähköisen myynnin ja markkinoinnin kasvu
- Alan lainsäädännön ja tuotteiden sertifikaattien tuntemus
- Tuoteosaaminen
Tuotanto
Painottuvia osaamistarpeita:
- Työsuojelu
- Ympäristöasiat
- Käyttöturvallisuus
Työmaa
Korostuvia osaamistarpeita:
- Materiaalin vastuullinen käyttö
- Tuotetuntemus
Alan koulutustarpeita
Painottuvia osaamistarpeita
- Lainsäädäntökehitys
- Tuote- ja käyttöturvallisuus
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iv. Lämpöpuuteollisuus
Toimialan kuvaus
Lämpökäsittelyssä puun ominaisuuksia muutetaan korkeissa lämpötiloissa. Puun ominaisuudet paranevat
mm. mitta- ja muotopysyvyyden, lämmöneristyskyvyn, lahonkeston ja muotoiltavuuden suhteen. Lämpökäsittely soveltuu lähes kaikille puulajeille. Lämpöpuuta viedään suuressa määrin ulkomaille.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Lämpöpuuta käytetään sekä sisä- että ulkotiloissa. Sen etu on mm. elämättömyys, joka tekee siitä hyvän
materiaalin esimerkiksi rakennuspuusepänteollisuudelle. Se on myös säänkestävää.
Tuotteena lämpöpuuta ja sen käyttömahdollisuuksia ei vielä tarpeeksi tunneta. Asiakkaat eivät osaa sitä
kysyä eikä suunnittelijat osaa sitä tarjota. Asiakkaat ovat kiinnostuneita kemikaalittomista tuotteista.
Tuotantosysteemin muuttuminen
Tuotantokapasiteetti on suhteellisen nuorta ja modernia. Kehitystä tapahtuu erityisesti laadunhallinnan
osalta. Toiminnot myös automatisoituvat entisestäänkin.
Henkilöstömäärän kehitys 10 vuoden kuluessa
Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan.
Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Painottuvia osaamistarpeita
- Sähköisen myynnin ja markkinoinnin kasvu
- Kielitaito
Tuotekehitys ja hankinta
Painottuvia osaamistarpeita:
- Puumateriaalin tuntemus
Tuotanto
Painottuvia osaamistarpeita:
- Laadunhallinta
Alan koulutustarpeita
Painottuvia osaamistarpeita
- Puualan osaaminen
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v. Vaneri ja LVL

Toimialan kuvaus
Vaneri ja LVL valmistetaan puusta sorvatuista viiluista liimaamalla ja puristamalla ne päällekkäin. Vanerissa
viilut ladotaan syysuunta ristikkäin ja valmis vaneri on levymäinen tuote. LVL:ssä useimmiten syysuunta on
samaan suuntaan. LVL:ää toimitetaan sekä palkkeina että levyinä.
Vaneria käytetään moniin käyttötarkoituksiin. Rakentamisessa vaneri toimii mm. aluskatteena, jäykistävänä
rakenteena tai muoteissa. Lisäksi vaneria käytetään paljon kuljetusvälineteollisuudessa. Pienempiä kohteita
ovat huonekalut ja muut sisustustuotteet.
LVL:ää käytetään lähinnä vain rakenteellisiin tarkoituksiin, tolppiin ja palkkeihin. Sen tuotanto on laajentunut myös levyihin, joista voidaan tehdä CLT-elementin kaltaisia elementtejä.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Kuljetusvälineteollisuuteen toimitetut vanerit ovat aina asiakastuotteita ja vaativat vahvaa loppukäytön
tuntemusta ja tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Rakentamisen vanereita voidaan valmistaa varastoon.
LVL-palkkeja voidaan valmistaa varastoon. Suuremmat palkit tai levyt ovat asiakastöitä. LVL-levyt toimitetaan jatkojalostajalle, joka suorittaa elementin työstämisen.
Tuotantosysteemin muuttuminen
Tuotannon automatiikka ja robotiikka lisääntyvät koko ajan. Useita työvaiheita voi vielä automatisoida esimerkiksi vanerin paikkauksessa ja ladonnassa. Linjojen huolto ja kunnossapito muuttuvat vaativammiksi ja
kriittisemmiksi automaattisempien linjojen myötä.
Henkilöstömäärän kehitys 10 vuoden kuluessa
Vaneri ja LVL teollisuuden tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Myynti

Suunnittelu

=
=
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Tuotannon
toimihenkilöt
=
kasvaa + ennallaan =

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakkaiden prosessien tunteminen, palveluratkaisut
- Rakentamisen osaaminen
- Projektimyynti
Tuotekehitys ja hankinta
Painottuvia osaamistarpeita:
- Innovaatiot
- Asiakkaiden prosessien tunteminen
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Tuotannon työntekijät
—
laskee —

Tuotanto
Painottuvia osaamistarpeita:
- Automatisaatio-osaaminen
- Vaativa kunnossapito
- IT ja digitaalisen tiedon hyväksikäyttö
Alan koulutustarpeita
Painottuvia osaamistarpeita
- Automatiikka, robotiikka
- IT, digitaalisen tiedon hyväksikäyttö

vi. Ovi- ja ikkunateollisuus
Toimialan kuvaus

Rakennuspuusepänteollisuuden tärkeimmät tuotteet Suomessa ovat ikkunat, ovet ja parketit.
Ikkunoiden valmistus on pääosin kotimarkkinateollisuutta, niitä viedään jonkin verran erityisesti Ruotsiin.
Ikkunoita viedään myös osana talopaketteja. Valtaosa valmistetuista ikkunoista puu-alumiini-ikkunoina,
joissa puitteen uloimmainen kerros on alumiinilevyä. Myös ovia viedään jonkin verran ulkomaille.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Teollisuuden asiakaskunta on monipuolinen, tärkeimmät asiakasryhmät ovat seuraavat:
− Yksityiset talonomistajat
− Taloyhtiöt
− Rakennusliikkeet
− Talotehtaat
− Rakennustarvikekauppa ja muut jälleenmyyjät
Asiakkaat edellyttävät ovi- ja ikkunatoimittajilta enenevässä määrin yksilöllistä palvelua, ostamisen helppoutta ja yhä täsmällisempiä toimituksia.
Suuri osa markkinatarpeesta on saneerauskysyntää. Tyypilliset saneerattavat kohteet ovat nyt
1960-1970-luvuilla rakennettuja. Ovien ja ikkunoiden osalta saneerausvelka on merkittävä ja siten lähitulevaisuudessa markkinatarve on hyvä, vaikka uudisrakentaminen laskisikin nykyiseltä tasolta.
Puu-alumiini-ikkunat yleistyivät 1990-luvulla. Ne nostavat ikkunoiden teknistä käyttöikää. Vaikutus markkinatarpeisiin on kuitenkin vasta noin 30 vuoden kuluttua. Muovin osuus materiaalina on jäänyt erittäin pieneksi.
Erikoisikkunoiden osuus on laajentunut ja tavallisissakin ikkunoissa on yhä enemmän ominaisuuksia. Asiakkaat edellyttävät myyjiltä ratkaisuja monipuolisiin haasteisiin.
Alalla on aktiivista suoramyyntiä. Verkkokaupan rooli tullee taas korostumaan selvästi tulevaisuudessa, niin
kuluttajille kuin myös ammattiasiakkaille.
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Tuotantosysteemin muuttuminen
Tuotettua yksikköä kohti tarvittava henkilömäärä tulee laskemaan automaation lisääntyessä. Siihen ajaa
tehokkuustavoitteiden lisäksi myös pula osaavasta työvoimasta. Toisaalta saneeraustarpeiden kasvaessa
ikkunoiden kysyntä voi merkittävästi kasvaa.
Henkilöstön osaamistarpeet saattavat polarisoitua niin, että tarvitaan joukko erittäin monitaitoisia henkilöitä, joiden apuna työskentelee kausityövoimaa.
Korostuvia taitoja ovat mm. CNC, linja-automaatio, pintakäsittelylaitteiden käyttö, konenäkö, automaattilaiteiden ohjelmointi ja kunnossapito/huolto. Laadunvarmistus on mukana joka roolissa.
Puuosaamisen lisäksi tärkeitä ovat esim. alumiinin ja lasin käsittelyyn liittyvät tehtävät. Tuotevariaatioiden
suuri määrä saattaa ohjata siihen, että yhä useammin niiden jatkojalostus, esim. paloittelu tapahtuu ikkunoita valmistavassa laitoksessa. Tämä tuo uusia osaamistarpeita.
Varsinaisen valmistuksen ohella ydinosaamista tulee olemaan toimitusketjun hallinta, hankinta, logistiikka
ja monet niihin liittyvät tehokkuutta lisäävät Leanin periaatteet. Työmaa-asennuksissa pyritään kehittämään menetelmiä, joilla raskasta asennusprosessia helpotetaan.
Henkilöstömäärä
Kyselyiden perusteella lievää kasvua saattaa olla työmaahenkilöstön määrässä, tuotannon työntekijöiden
määrissä sekä myynnissä. Myynnin kasvu saattaa kääntyä pieneksi miinukseksi, jos alalla oleva suoramyynti
vähenee olennaisesti. Tuotannon työnjohdossa määrissä on kyselyiden mukaan ennemmin pientä laskua
kuin kasvua. Kokonaisuudessaan määrämuutokset ovat pieniä.
Ovi- ja ikkunateollisuuden tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Myynti

Suunnittelu

=
+
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Tuotannon
toimihenkilöt
+
kasvaa + ennallaan =

Tuotannon työntekijät
+
laskee —

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Teknistyvien tuotteiden myyjä toimii ratkaisuhakuisesti ja osaa auttaa asiakasta oikeissa tuotevalinnoissa
sekä osaa viedä koko pitkäjänteisen asiakasprojektin maaliin saakka.
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakasta kuunteleva, ratkaisuhakuinen myyntitapa
- Ikkunatyyppien tekniset ominaisuudet, ääni, energia, yms. kysymysten hallinta
- Käyttöympäristön ymmärtäminen, esim. seinäliitynnät
- Yrittäjämäinen toimintatapa
- Myynnilliset neuvottelutaidot ja kaupan päättämisen taito
- Projektiosaaminen, pitkäjänteisen asiakasprojektin maaliin saattamiseksi
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Tuotekehitys ja hankinta
Tuotekehityksen ja hankinnan tulee tuntea erittäin hyvin alan laajeneva tuotekirjo sekä ymmärtää mitä asioita asiakkaat arvostavat tuotteissa. Laajan valikoiman hallinta edellyttää hyvää malliston laajuuden optimointia sekä logistiikan ja ennusteiden vahvaa hallintaa.
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakkaan tarpeet ja toiveet
- Omien ja kilpailijoiden tuotteiden tuntemus
- Ympäristö- ja kierrätyskysymysten hallinta
- Tuotesuunnitteluohjelmien hallinta
- Ääni- ja kosteusteknisten asioiden hallinta
- Malliston hallinta
- Hankinnan osalta hankintasopimusten, kilpailutuksen, logistiikan ja ennusteiden hyvä hallinta
Tuotanto
Tuotannon automaatio-osaaminen ja työnjohdollinen osaaminen korostuvat. Työnjohdollisista taidoista
korostuvat työntekijöiden sitouttaminen, ohjaus ja tukeminen ja positiivisen hengen luonti.
Painottuvia osaamistarpeita
- Automaatio-osaaminen ja automaation kehittämisen osaaminen
- Materiaalituntemus ja eri materiaalien yhteen sovittaminen
- Pintakäsittely
- Toiminnan jatkuva kehittäminen, tiimityö, leanin menetelmät
- Työnjohdollinen osaaminen
- Kannattavuuden seuranta ja resurssien optimointi
- Moniosaajuus ja yhteisten laatutavoitteiden tuntemus
Työmaa
Saneerauskohteissa asennus tapahtuu asiakkaan kodissa, joten asiakaspalvelutaidot korostuvat. Asennuksissa nostotyön osuus kasvaa ikkunoiden kokojen kasvaessa ja työturvallisuuteen panostettava.
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakaspalvelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa
- Työturvallisuus
- Nostotyö
- Tuottavuuden kehittäminen
- Itsenäinen ja oma-aloitteinen toiminta
Alan koulutustarpeita
Painottuvia koulutustarpeita
- Tuotetuntemus ja uusien tuotteiden erityisominaisuudet, esim. äänitekniikka, kosteustekniikka ja energiatehokkuus
- Liittyvien rakenteiden tuntemus
- Asiakas ja ratkaisulähtöiset kaupantekotavat
- Yrittäjämäinen toimintatapa
- Tuotantoautomaation kehittäminen ja käyttäminen
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- Tuottavuuden ja toiminnan kehittämisen työkalut, esim. Lean
- Pintakäsittely
- Esimies- ja alaistaidot
- Perus IT taidot
- Projektin johtamisen osaaminen
- Kielitaito, lähinnä englanti

vii. Kiintokaluste/keittiökaluste
Toimialan kuvaus

Toimiala on erittäin keskittynyt. Viisi suurinta toimijaa jälleenmyyntiverkostoineen vastaavat suurimmasta
osasta kuluttajakauppaa. Jälleenmyyjät sekä asennusyritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä valmistajien
kanssa. Rakennusliikkeille tapahtuva projektimyynti on keskittynyt vieläkin harvempien yritysten käsiin.
Euromääräisesti suurin osa markkinasta on keittiökalusteiden kuluttajakauppaa, johon kuuluu usein kalusteiden lisäksi kodinkoneet, vesikalusteet sekä valaistuskin. Suunnittelupalvelu sekä asennuspalvelu pintaremontteineen kuuluu usein palveluvalikoimaan. Rakennusliikemyynti on merkittävä osa toimialaa.
Myymälä-, hotelli- yms. kalusteet lasketaan tässä yhteydessä kuulumaan erikoiskalusteisiin.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Kuluttaja asiakkaat arvostavat yhä enemmän pitkälle vietyjä palvelukonsepteja, jotka tarjoavat avaimet käteen -tyyppisiä ratkaisuita niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheissa.
Etäpalvelut yleistyvät myös suunnittelussa. Osa asiakkaista haluaa hoitaa kaiken yhteydenpidon etänä. VRtyyppiset ratkaisut korvaavat silloin osin tapaamiset ja fyysisten tuotteiden esittelemisen.
Tietoisuus kestävästä kehityksestä kasvaa. Kertakäyttökulttuurista halutaan eroon ja asiakkaat etsivät pitkäikäisiä tuotteita, jotka kestävät aikaa ja kulutusta. Tuotteiden modulaarisuus parantaa mahdollisuutta
face-lift -remontteihin, joita jotkut asiakkaat arvostavat. Päivitys voi olla joko ilmeen muuttaminen tai käyttöiän jatkamista kuluvien osien vaihtamisella uusiin.
Vaatimukset hyvästä sisäilmasta painottavat kaikkien rakennusalan tuotteiden vähäpäästöisyyttä. Asiakkaat
edellyttävät toimittajien olevan hyvin tietoisia sisäilma- ja allergiakysymyksistä.
Asiakkaat odottavat, että tulevaisuudessa kaikkea voi ostaa myös verkosta. Osa odottaa pitkälle vietyä henkilökohtaista palvelua suunnitteluineen myös verkossa. Osa taas haluaa itse suunnitella ja saada työkalut
sitä varten. Sähköinen kaupankäynti edellyttää yhä läpinäkyvämpää hinnoittelua.
Rakennusliikkeille ja talotehtaille hinta ja projektin aikataulun mukainen toteutus lienevät jatkossakin tärkeimmät kriteerit. Osa niistä vaatii yhä pitemmälle vietyä asiakaspalvelua ja räätälöintiä. Toiset taas pitäytyvät vakiokonsepteissa tai hoitavat itse asiakasräätälöinnin.
Tietomallinnus yleistyy rakentamisessa ja rakennusliikkeet edellyttävät, että myös kalustesuunnitelmat ovat
mukana tietomalleissa. Toimittajilla tulee yhä suuremmassa määrin olla mahdollisuus toteuttaa suunnitelmat kohteen tietomalliin sopiviksi.
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Tuotantosysteemin muuttuminen
Automaatioasteen merkittävä kasvu on suurin muutostekijä tuotantoympäristössä. Tästä seuraa henkilöstöltä vaadittavan osaamisen tason nousu. Tyypillisiä vaihetyöntekijöitä tarvitaan vähemmän ja henkilöstöltä
edellytetään yhä enemmän monitaitoisuutta ja joustavaa siirtymistä tehtävistä toisiin.
Korostuvia osaamisaloja ovat mm. linja-automaatio, pintakäsittely ja kunnossapito/huolto. Digitaalisuus liittyy lähes kaikkeen tuotantoteknologiaan. Myös kestävän kehityksen mukaisten valintojen tekemiseen tuotannossa kiinnitetään huomiota.
Varsinaisen valmistuksen ohella ydinosaamista tulee olemaan toimitusketjun hallinta, hankinta, logistiikka
ja monet niihin liittyvät tehokkuutta lisäävät Leanin periaatteet. Kaikilta toivotaan yhä parempia työelämä-,
viestintä- ja yhteistyötaitoja. Yrittäjämäinen asenne työhön on arvostettu.
Työnjohtajat eivät välttämättä enää ole alan parhaita asiantuntijoita, vaan heidän henkilöstötaidot tulevat
korostumaan. Tiimi on saatava toimimaan parhaalla tavalla yhteisen tavoitteen eteen.
Työmaahenkilöstöltä edellytetään yhä monitaistoisempaa osaamista asiakkaiden vaatimustason kasvaessa.
Yritykset ovat myöskin huomanneet, että asiakkaan tiloissa toimivat asentajat ovat yrityksen tärkeitä käyntikortteja ja he ratkaisevat monesti asiakastyytyväisyyden. Asiakaspalvelutaidot korostuvat.
Henkilöstömäärä
Alan tuotantohenkilöstön määrä tullee laskemaan tuotannon automaation lisääntyessä ja uudisrakentamisen määrän laskiessa. Myyntihenkilöstön määrä pysynee suunnilleen nykyisellä tasolla palvelukonseptien
laajentuessa. Asennushenkilöstön määrä tullee lisääntymää, kun asiakkaiden tarve yhä pitemmälle vietyihin
toteutuksiin kasvaa.
Kiintokalusteteollisuuden tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Myynti

Tuotannon
toimihenkilöt
=
=
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Työmaa-asennus
+
kasvaa + ennallaan =

laskee —

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Myyjien on hallittava yhä pitemmälle vietyjen asiakasprojektien suunnittelu ja läpivienti. Myyjän tulee sisustuksen ja kalustesuunnittelun lisäksi hallita mm. LVIS- ja rakennustekniikkaa. Ympäristö- ja sisäilma-asioiden hallinta kuuluun perusosaamisiin.
Myyjän otteen on hyvä olla yrittäjämäinen, asiakasta kuunteleva, laatutietoinen ja ratkaisuhakuinen. Myös
myynnilliset taidot neuvottelun ja kaupan päättämisen osalta ovat tärkeitä. Myyjällä tulisi olla riittävä projektiosaaminen, jotta hän osaa saattaa asiakasprojektin maaliin.
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Tuotekehitys ja hankinta
Uusien tuotteiden, mekanismien ja tarvikkeiden kirjo jatkaa kasvuaan. Ajantasaisen, mutta silti taloudellisesti tehokkaan toiminnan ylläpitäminen on yhä haasteellisempaa. Uusien tuotesukupolvien lanseeraus tapahtuu yhä nopeammin. Reagointinopeus ja uusien asioiden läpiviennin nopeus ratkaisevat usein sen kuka
on alan edelläkävijä.
Korostuvia osaamistarpeita:
- Asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu
- Muutosten läpiviennin nopeus
- Ekologisuus
- Sisäilmakysymykset
- Kosteudenkesto
- Modulaarisuus ja päivitettävyys
- Verkostoituminen ja hankintarenkaat
Tuotanto
Tuotantoympäristö automatisoituu ja vaihetöiden määrä vähenee. Työntekijät toimivat yhä enemmän yhteistyössä automaattilinjojen ja robotiikan kanssa.
Korostuvia osaamistarpeita:
- Automaatio ja robotiikka
- Työelämä- ja tiimityötaidot
- Ympäristökysymykset, ergonomia ja työturvallisuus
- Pintakäsittely
- Tuottavuuden kehittämisessä työkalut, kuten Leanin menetelmät
- Moniosaajuus
Työmaa
Työmaahenkilöstöltä edellytetään tulevaisuudessa kuluttajakohteissa yhä laaja-alaisempaa osaamista sisältäen LVIS- ja rakennusteknisten asioiden hallintaa sekä koko projektin ohjaista. He toimivat asiakkaaseen
päin palvelevalla otteella.
Korostuvia osaamistarpeita:
- Asiakaspalvelu/ asiakkaan kanssa toimiminen
- Moniosaajuus
- Koko projektin toteutuksen junailutaidot kuluttajakauppa/ projektimyynti
Alan koulutustarpeita
Painottuvia koulutustarpeita
- Asiakas- ja ratkaisulähtöiset kaupantekotavat
- Netin hyödyntäminen on-line kaupankäyntiin
- Yrittäjämäinen toimintatapa
- Tuotantoautomaation kehittäminen ja käyttö
- Pintakäsittely
- Tuottavuuden kehittämisen työkalut, kuten Lean
- Esimies- ja alaistaidot
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- Perus IT -taidot
- Projektin johtamisen osaaminen erikseen kuluttaja- ja projektimyynnissä
- Vaihetyöntekijästä moniosaajaksi

viii. Huonekaluteollisuus
Toimialan kuvaus

Toimiala on alueellisesti keskittynyt melko paljon Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen alueille. Ala on yhä
erittäin pienyritysvaltaista, joukossa vain joitakin suurempia yrityksiä. Jälleenmyynti on ketjuuntunutta, joka
luo haasteita toimittaville pienyrityksille ja mahdollistaa paremmin maahantuonnin.
Huonekalujen tuonti Suomeen samoin kuin koko EU:n alueelle on viime vuosina voimakkaasti kasvanut
viennin supistuessa. Suomessa valmistetaan vähenevässä määrin ”pitkän sarjan vakiotuotteita”.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Toimialan asiakasryhmät jaotellaan tässä kuluttajakauppaan ja yrityksille suunnattuun kohdemyyntiin.
Maahantuotavat kalusteet ovat kasvattaneet osuuttaan varsinkin niiden tuotteiden osalta, joihin ei liity
asiakaskohtaista räätälöinti, kuten esimerkiksi verhoilua tai kokonaisvaltaisempaa suunnittelua. Tuonnin
paine on osaltaan ajanut kotimaisen teollisuuden panostamaan pitemmälle vietyihin konsepteihin, joihin
usein liittyy myös laajempi palvelukokonaisuus. Sen toteutuksessa asiakkaan yksilöllinen huomiointi on tärkeää. Toki kotimaisille design-kalusteillekin on tulevaisuudessakin asiakaskuntansa, mutta kokonaistyövoimasta niiden osuus on pieni. Samoin vanhojen kalusteiden entisöinti työllistää pienen määrän erikoistuneita yrittäjiä.
Asiakkaan laatuvaatimuksista varsinkin sisäilmaan liittyvät tekijät korostuvat jatkuvasti. Muihin laatutekijöihin ja testaukseen ei ole odotettavissa suuria muutoksia.
Ympäristöarvot ovat tärkeitä ja niihin liittyvät kestävyyden ja kierrätettävyyden vaatimukset. Kierrätyspalvelua arvostetaan ja myyjien tulee hallita vaativatkin tuotteen elinkaareen liittyvät kysymykset. Ympäristökysymykset ovat ehkä harvoin tärkein kaupantekokriteeri, mutta vaikuttaa positiivisesti sekä nostaa yrityskuvaa.
Tuotteilta edellytetään yhä enemmän innovatiivisuutta sekä myös digitaalisuutta. Sähköiset mekanismit,
latauspisteet yms. vaikkapa työpöydissä lisääntyvät. Mallistot uusiutuvat usein, mikä luo painetta tuotekehitykselle ja kehitysprojektien nopealle läpiviennille.
Levykalusteiden kysyntä laskee digitalisaation myötä, kun hyllystöjä ei enää tarvita ja työpöydät pienenevät
ja sähköistyvät. Verhoiltujen tuotteiden kysyntä on taas kasvussa. Nykyisissä toimistoissa tarvitaan enenevässä määrin tilanjakajia ja akustisia elementtejä.
Suuntauksena on yhä erikoistuneemmat projektit. Erikoistyönä tehtyjen tuotteiden osuus kasvaa. Asiakkaille toteutetaan kokonaisvaltaisia projekteja, jotka sisältävät sisustuksen kokonaisuutena.
Kaupankäynti siirtyy kasvavassa määrin verkkoon. Asiakas voi suunnitella koko sisustuksen verkossa ja tulla
testamaan tuotteet myymälään. Muutos on korostuneempi kotikalusteissa, joissa verkkomyynnin saattaa
kasvaa jopa yli 50 %:iin kymmenen vuoden kuluessa. Yritysmyynnissä on sama suuntaus, mutta verkkomyynti painottuu täydennysmyyntiin ja jäänee alhaisemmalle tasolle. Virtuaalimyymälät saattavat osin korvata liikkeiden määrää. Virtuaalimyymälöiden valikoima saattaa olla huomattavasi laajempi kuin liikkeessä
ja se saattaa kasvattaa myyntiä varsinkin sisustustuotteissa.
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Brändin rakentaminen ja arvo korostuvat monikanavaisessa maailmassa.
Tuotantosysteemin muuttuminen
Suurissa yksiköissä alan tuotanto tehostuu pitkälti Lean-filosofian mukaisesti. Tuotantoeräkoot lähestyvät
yhtä, keskeneräisen tuotannon määrää minimoidaan ja varastoja ajetaan alas. Sisäinen logistiikka tapahtuu
yhä useammin kuljettimilla ja manuaalinen käsittely vähenee. Automatiikan ja robotiikan rooli lisääntyy ja
tieto käsitellään digitaalisesti ja automaattisesti paperisten työmääräysten sijaan.
Automatiikan hyödyntäminen ompelussa ja verhoilussa tapahtuu hitaammin kuin ”kovien” tuotteiden
osalta. Sillä puolella on käsityöläisistä pulaa pitempään. Kausityöntekijöitä hyödynnetään tulevaisuudessa
yhä enemmän.
Puun käyttö materiaalina säilyttänee asemansa tai mahdollisesti laskee hiukan metallin käytön lisääntyessä
ja hyllystöjen vähentyessä. Kierrätys on tärkeä kriteeri ja myös kierrätetyt materiaalit saattavat yleistyä.
Asennustoimintojen muuttuminen
Toimituksiin liittyy yhä useammin asennuspalvelu. Kohdekaupassa asennukset ovat yhä mittavampia ja
laaja-alaisempia. Asentajilta edellytetään monitaitoisuutta ja hyvää ongelmanratkaisukykyä, kun kohteet
ovat moninaisempia. Porukoiden vetäjiltä edellytetään hyviä projektinhallintataitoja. Asiakaspalvelu korostuu sekä kuluttaja- että yrityskohteissa.
Henkilöstömäärä
Tuotannon henkilömäärä suhteessa tuotantomääriin tulee vähenemään seuraavan kymmenen vuoden aikana selvästi. Vähennys koskee varsinkin käsityövaltaista komponenttivalmistusta sekä sisäistä logistiikkaa.
Myyntihenkilöstö, sisältäen asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisen suunnittelupalvelun, tulee lisääntymään selvästi. Varsinkin BtB-myyjistä on pulaa. Asennuspalvelu tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän.
Huonekaluteollisuuden tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Myynti

Suunnittelu

=
+
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Tuotannon
toimihenkilöt
—
kasvaa + ennallaan =

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakastarpeiden tunnistaminen
- Kaupan päättämisen taito
- Sisäilmavaikutusten ymmärtäminen
- Ympäristö- ja kierrätysasioiden hallinta
- Vaativien sisustuskohteiden suunnittelu
- Laajojen asiakasprojektien toteutuksen hallinta
- Virtuaalisten kaupantekovälineiden toteutus
- Myynnin toteutus verkkoympäristössä
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Tuotannon työntekijät
+
laskee —

Tuotekehitys
Painottuvia osaamistarpeita:
- Innovatiivinen tuotekehitys
- Ympäristö- ja kierrätysasioiden hallinta
- Digitaalisuuden ja sähköisten mekanismien integrointi tuotteisiin
- Kokonaisvaltaiset sisustuskonseptit
- Kehitysprojektien nopea läpivienti
Tuotanto
Painottuvia osaamistarpeita:
- Automaation ja robotiikan kehittäminen ja käyttö
- Leanin osien hallinta ja tuotantoympäristön jatkuva kehittäminen
Työmaa
Painottuvia osaamistarpeita:
- Monitaitoisuus
- Projektinjohtotaidot
- Asiakaspalvelu
Alan koulutustarpeita
Painottuvia koulutustarpeita
- Perus-IT -osaaminen
- Kaksikielisillä alueilla myyjien ruotsin kielen taito
- Ratkaisumyynti
- Sisäilmaosaaminen
- Ympäristöasioiden hallinta, tuotteen elinkaari, kierrätys
- Vaativien tilojen sisustus- ja kalustussuunnittelu
- Myynti verkossa ja somen hyödyntäminen
- Innovatiiviset tuotekehitysmenetelmät
- Tekninen tuotesuunnittelu
- Tuotantoautomaation kehittäminen ja sen käyttö
- Tehokkaat ja kehittyvät tuotantomenetelmät, mm. Lean
- Verhoilu ja ompelu teollisella tehokkuudella
- Projektinjohto, tuotekehitysprojektit, asiakasprojektit
- Moniosaava asentaja
- Asiakaspalvelu asentajille

ix. Erikoiskalusteteollisuus
Toimialan kuvaus

Erikoiskalusteiden valmistus on vaativaa puusepäntyötä asiakastuotteiden toteuttamisessa. Se on käsityövaltaisempaa kuin muu kalusteteollisuus. Yritykset ovat pääosin pieniä. Työt ovat yksittäisiä tilaustöitä asiakkaan esittämien piirustusten tai kuvausten mukaan.
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Asiakastarpeiden muuttuminen
Asiakkaat valitsevat erikoiskalusteen joko tuotteen vaatiman yksilöllisyyden vuoksi tai mikäli valmiskalusteet eivät ko. kohteeseen sovellu.
Tuotantosysteemin muuttuminen
Työ on käsityövaltaista ja vaikeaa koneellistaa. Koneiden käyttöä rajaa niiden korkea hinta yrittäjälle.
Työmaatoimintojen muuttuminen
Asennuksen suorittaa omat asentajat samalla tarkkuudella kuin valmistuskin on tehty.
Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Painottuvia osaamistarpeita
- Vaativien asiakkaiden palveleminen
- Standardien ja määräysten tunteminen
- Digitaaliset alustat
- Brändin luominen ja hallinta
- Asiakashallinta
Tuotekehitys ja hankinta
Painottuvia osaamistarpeita:
- Piirustusten lukutaito
- 3D-mallinnus
- Puuaineen tunteminen
Tuotanto
Painottuvia osaamistarpeita:
- Erikoispuusepäntaidot
- Puun laadun ja käyttäytymisen tunteminen
- Materiaalinen liitosten vaatimusten tunteminen
Työmaa
Korostuvia osaamistarpeita:
- Yhteinen laatukäsitys
- Asiakkaan palautteen huomiointi
Alan koulutustarpeita
Painottuvia osaamistarpeita
- Perinteiset puusepäntaidot
- Puuaineen tuntemus
- Digiosaaminen
- Markkinointi- ja viestintätaidot
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x. Pientaloteollisuus ja talojen pystytys
Toimialan kuvaus

Pientaloteollisuus valmistaa talopaketteja tai niiden osia. Hartiapankkirakentamisen vähennyttyä yleisin
nykyisin rakennettava omakotitalotyyppi Suomessa on pakettina hankittu puurunkoinen talo. Taloteollisuuteen lasketaan myös suurelementtien valmistus, pienelementtien valmistus, tilaelementtien sekä hirsitalojen valmistus. Tässä selvityksessä hirsitaloteollisuus ja elementtien valmistus kerrostalo- ja julkiseen rakentamiseen käsitellään myöhemmissä kohdissa.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Teollisuuden tärkeimmät asiakasryhmät ovat seuraavat:
− Yksityiset rakentajat
− Rakennusliikkeet
− Aluerakennuskohteisiin investoivat
− Rautakauppa ja muut jälleenmyyjät
Pientalojen aloitusmäärät ovat vähentyneet huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Nyt
lasku on kääntymässä hienoiseen nousuun. Selvästi nykyistä suurempi osa suomalaisista haluaisi asua pientaloissa. Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin on kuitenkin vahvistanut kerrostalorakentamista.
Trensimuutos edesauttaa kasvukeskuksien tuntumaan sijoittuvien aluerakentamismuotoisten pientaloalueiden yleistymistä. Kohteiden toteutus on tyypiltään aivan erilaista kauppaa kuin perinteinen pientalokauppa yksittäiselle rakentajaperheelle. Kokonaisuuden hallinta edellyttää laajaa kontaktipintaa mm. sijoittajiin, rakennusliikkeisiin ja kaavoittaviin viranomaisiin. Hankkeiden läpivienti vaatii pitkäjänteistä toimintaa
ja alueen talojen pystytys voi olla merkittävän kokoinen rakennuskohde, jonka tehokas toteutus poikkeaa
huomattavasti yksittäisen kohteen toteutuksesta.
Talotehdas on yhä useammin tekemisissä kuluttajan sijaan ammattilaisten kanssa. Asiakkaat edellyttävät
yhä ammattimaisempaa otetta. Asukas valitsee yleensä vain pintamateriaalit.
Asiakkaat arvostavat yhä enemmän ekologisuutta ja resurssitehokkuutta. Tämä ilmenee siten, että suuret
talot eivät ole enää niin ekologisesti hyväksyttyjä. Talojen keskikoko onkin laskenut viime vuosina, joskaan
koko ei luultavasti enää tästä paljoa laske. Ekologisuuden arvostus näkyy myös materiaalivalinnoissa. Hirren
rooli on kasvanut. Muutenkin pyritään luonnonmukaisiin materiaaleihin mm. maaleissa ja muovia saatetaan korvata muilla materiaaleilla. Lattioissa parketti on kuitenkin korvautunut suurelta osin muilla materiaaleilla.
Talotekniikan osuus taloissa tulee kasvamaan. Energiatehokkuus tulee lisäämään aurinkopaneeleiden hyödyntämistä. Talon terveellisyydestä halutaan yhä tarkempaa tietoa mm. olosuhdemittauksin. Talon turvajärjestelmien määrä tullee lisääntymään ja niitä toimitetaan enenevästi talotoimituksen mukana.
Myytävien talopakettien valmiusasteen kasvaminen jatkunee tulevaisuudessakin. Asukas haluaa tehdä valinnat sisustuksen osalta, mutta haluaa enenevästi ostaa kaikki valmiiksi tehtynä yhtenä pakettina.
Kaupankäynnissä hyödynnetään yhä enemmän nettityökaluja ja netin kautta tapahtuvaa myyntiä. Virtuaalista todellisuutta hyödyntävät sovellutukset yleistyvät ja asiakkaat odottavat saavansa pitkälle vietyä palvelua netissäkin.
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Koska oma koti on useille elämän suurin hankinta, niin perinteiset talonäyttelyt ja henkilökohtaiset tapaamiset säilyttävät kuitenkin vahvan roolinsa. Netin sovellutuksia käytettäneen pääasiassa kartoitusvaiheessa
ja asiakkaat tulevat yhä valmiimpina ja tietoisempina talomyyjän luokse. Kysymykset voivat tällöin olla yhä
yksityiskohtaisempia ja niihin edellytetään ammattimaista vastausta, sillä perusasioihin asiakkaat ovat usein
perehtyneet jo ennakolta.
Muutoksena tulevaisuuteen saattaa olla talojen omistussuhteiden muutos. Talon omistaminen ei tulevaisuudessa ole ehkä enää niin tärkeää. Aluerakentamisen kohteet saattavat olla vuokra/leasing-suhteisesti,
joissa saattaa olla lunastusoikeuksia.
Myös yksityisesti omistetut pientalot saattavat yhä useammin kuulua yhteisen huollon ja isännöinnin piiriin.
Ylläpito- ja huoltosopimusten rooli kasvaa ja niitä myydään talotoimituksiin enenevästi.
Tuotantosysteemin muuttuminen
Yleinen suuntaus tuotannossa on automaatioasteen kasvaminen. Robotiikan hallitseminen ja sen kanssa
yhdessä työskentely on yhä yleisempää. Kasvava automaatioaste, sen sitoma pääoma ja tehokkuus ohjaa
yhä enemmän useammassa vuorossa työskentelyyn. Tuottavuutta ja nopeaa läpimenoa edistetään yhä useammin Leanin tyyppisillä toimintamalleilla.
Työurat saattavat olla yhä useammin pätkittäisiä, mikä yleistyy myös muilla aloilla. Pienillä paikkakunnilla
sijaitsevat tuotantoyksiköt pystyvät luultavasti pitämään paremmin saman henkilökunnan.
Tekniikka tulee olemaan enenevässä määrin osa talon rakennetta. Esimerkiksi pintarakenteissa saattaa tulevaisuudessa olla valmiita aurinkopaneeleita, jo tehtaalla valmiiksi integroidusti. Rakenteet tulevat pitämään sisällään erilaista anturointia talon hyvinvoinnin ja terveellisyyden varmistamiseksi. Kotiautomaatio
yleistyy ja monipuolistuu.
Ekologisuus, kierrätettävyys ja päästövapaus näkyy materiaalivalinnoissa ja taloteknisissä järjestelmissä.
Rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen ja sisäilman laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota.
CLT- ja LVL-tarjonnan lisääntyminen saattaa vaikuttaa myös pientalojen elementtien rakenneratkaisuihin.
Komposiittien käyttö saattaa yleistyä jossain käyttökohteissa.
Talolta edellytetään helppoa hoidettavuutta. Pintojen tulisi olla helposti hoidettavia, tekniikka helppokäyttöistä, ulkoalueet esteettömiä.
Elementit tulevat olemaan yhä pitemmälle tehtaalla valmistettuja ja varusteltuja. Työ työmaalta siirtyy yhä
enemmän tehdasolosuhteisiin. Kylpyhuoneet saatetaan enenevästi valmistaa valmiina tilaelementteinä.
Suurempi siirtyminen tilaelementtien suuntaan muiden tilojen osalta ei ole niin selvästi nähtävissä.
Työmaatoimintojen muuttuminen
Asennus helpottuu ja nopeutuu yhä valmiimpien tehdasvalmisteisten elementtien ansiosta. Asukasräätälöitävyys on jo pitkälle vietyä ja kokonaisuutena sen osuus ei ehkä enää lisäänny, koska aluerakentamisen kohteissa räätälöitävyys on tyypillisesti keskimääräistä pienempää.
Saattaa olla, että pitkälle räätälöitävien kohteiden toteutus keskittyy yhä enemmän pienille toimijoille ja
suuremmat toimijat konseptoivat palvelunsa enemmän istumaan automatisoidun tuotannon asettamiin
reunaehtoihin.
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Talotekniikan määrä lisääntyy ja tuo uusia vaateita työmaa-asennukseen. Kotiautomaatio, anturoinnit, hälytykset, lukitukset edellyttävät osin asennusta tai kytkentöjä työmaallakin, vaikka osa olisi jo kiinteästi asennettuina tehtaalla.
Asiakkaiden toive yhä laajempiin palveluihin saattaa luoda enenevää tarvetta toteuttaa projektissa myös
maarakennus-, perustus- ja vihertyöt.
Henkilöstömäärä
Tehtaiden automatisointi vähentää henkilötarvetta. Mutta kun suurempi osa työstä tehdään tehtaalla ja
tuotteet varustellaan kasvavalla määrällä lisävarusteita, tuotekirjo ja erilaisten elementtien määrä kasvaa.
Automatisoinnista huolimatta tuotannon henkilömäärän arvioidaan kasvavan selvästi.
Elementtien toimittaminen yhä valmiimpina työmaille helpottaa työmaatoimintoja. Koska asiakkaat vaatimukset varustelun määrästä kasvaa, työmaa-asennuksen henkilömäärä tulee kasvamaan selvästi seuraavan
kymmenen vuoden kuluessa.
Pientaloteollisuuden tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Myynti

Suunnittelu

+
+
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Tuotannon
toimihenkilöt
+
kasvaa + ennallaan =

Tuotannon työntekijät
+
laskee —

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Myyjän tulee lähteä asiakkaan tarpeesta ja osata viedä kauppa systemaattisesti päätökseen, halliten myös
talon tekniset järjestelmät ja sisustuksen sekä ekologiset seikat.
Vaateet kosteusturvalliseen asumiseen korostuu ja myyjän tulee ymmärtää rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta ja osata ohjeistaa turvalliseen ylläpitoon. Huolto ja ylläpito saattavat olla myös myytävää lisäpalvelua.
Aluerakentaminen tuo omat vaateensa laajan asuinalueen hankekehitykseen. Osaamisena aluerakentamisen ymmärtäminen, mahdollisesti jo kaavoitusvaiheessa mukana oleminen, investoijien kanssa toimiminen
ja jopa projektin johtaminen hankkeen toteutusvaiheessa.
Laajeneva osa myyntiprosessia tapahtuu verkossa ja myynnin on oltava aktiivinen niin materiaalin tuottajana kuin toimijana verkossa olevien asiakkaiden kanssa. Ainakin esikarsinta tapahtuu usein netissä.
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakkaan tarpeen kartoitus, ratkaisukeskeinen lähestyminen ja kaupan päätökseenvienti
- Teknisten talojärjestelmien tuntemus, taloautomaatio, hälytys- ja varoitusjärjestelmät
- Talon LVIS-järjestelmien ja lämmitysjärjestelmien tuntemus, kosteusturvallisuus
- Ekologia, kierrätettävyys, sisäilmapäästöt ja hiilijalanjälki
- Kiinteistön huolto ja ylläpito
- Aluerakentamisen hankekehitys
- Myynti netissä ja somen hyödyntäminen
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Tuotekehitys ja hankinta
Asiakastarpeen ymmärtäminen on onnistumisen ydinasia. Tuotekehityksen ja hankinnan tulee tuntea erittäin hyvin alan laajeneva varustetaso, joka vähitellen integroituu taloihin. Näitä ovat esimerkiksi integroidut
aurinkopaneelit, anturoinnit rakenteissa, AV-tekniikka, kotiautomaatio jne.
Rakennusfysiikan ja ekologian osaaminen helpottavat oikeiden rakenneratkaisuiden toteutuksessa ja materiaalivalinnoissa. Hyvä sisäilma ja kosteusturvallisuus korostuvat ja niihin liittyvä osaaminen on tärkeää.
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakastarpeen ymmärrys ja sen tutkiminen
- Talon uusien teknisten järjestelmien tunteminen
- Rakennusfysiikan osaaminen, varsinkin kosteus
- Ympäristö- ja kierrätettävyysasioiden osaaminen
- Suunnitteluohjelmistojen hallinta
- Alihankkijaverkoston hallinta
Tuotanto
Tuotannon automaatio-osaaminen ja automaation kehittämisen osaaminen ovat merkittävimpiä muutoksia. Elementit ovat yhä pitemmälle varusteltuja, jolloin materiaalivirtojen ja läpimenon hallinta korostuvat.
Painottuvia osaamistarpeita
- Automaatio-osaaminen
- Tuottavuutta ja tehokkuutta kehittävien menetelmien, kuten Leanin hallinta
- Henkilöstöjohtaminen
- Moniosaajuus ja työnkierto
Työmaa
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakaspalvelu ja yhteistoiminta asiakkaan kanssa
- Tehokkaaksi konseptoitu pystytys- ja viimeistelyprosessi
- Kosteusteknisesti turvallinen toiminta
- Puhdas työmaa ja puhtaan luovutus
- Aluerakennuskohteissa suurten projektien läpivienti
- Tehokkuuden nostaminen moniosaajuudella
Alan koulutustarpeita
Painottuvia koulutustarpeita
- Tuotantoautomaation kehittäminen ja sen käyttö
- Tuotannon tehokkuuden, materiaalivirtojen ja läpimenon kehittäminen
- Talojen uudet talotekniset tuotteet
- Ekologisen rakentamisen osaaminen
- Kosteusturvallisen rakentamisen toimintamallit
- Rakennusfysiikan hallinta
- Ratkaisumyynti ja kaupan vienti päätökseen
- Myynti netissä
- Aluerakentamiskohteiden hankekehitys

64

- Projektinjohto
- Lisäpalveluiden ja tuotteiden myynti, mm. valvontajärjestelmät, maarakennus, huolto ja ylläpito
- Moniosaajuuskoulutukset niin tuotannossa kuin työmaalla

xi. Hirsitaloteollisuus
Toimialan kuvaus

Suomalainen hirsitaloteollisuus tunnetaan maailmalla huippulaadukkaista hirsirakennuksista. Olemme maailman johtava teollisesti tuotettujen hirsitalojen viejämaa, ja tuotteita viedään yli 40 maahan.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Hirsirakenteiset talot ovat ottaneet huomattavasti markkinaosuutta varsinkin taajamissa. Nykyiset hirsitalomallit ovat asiakastoiveiden mukaisesti taajamatalon näköisiä ja ekologisuus- ja luonnonmukaisuustrendit
suosivat hirttä. Myös sisäilmaodotukset suosivat puupintaa, sen kosteutta tasaava vaikutus ja luonnollisuus
on monien asiakkaiden mieleen.
Hirren käyttö myös julkisessa rakentamisessa on yleistymässä, esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa yms.
Merkittävänä tekijänä on monet ”homekoulut”, jotka ovat saaneet asiakkaat panostamaan yksimateriaaliseen seinärakenteeseen, jossa kosteuden käyttäytyminen on paremmin ennustettavissa. Käyttö tullee laajenemaan myös muuhun rakennuskantaan. Hirsi tullee yleistymään myös aluerakentamisen kohteissa.
Asiakkaiden odotuksissa korostuu nopea rakentaminen, mikä suosii hirttä, jossa pinnat tulevat valmiiksi samalla kertaa. Kosteusturvallisuus korostuu ja asiakkaat edellyttävät kosteudenhallintaa kaikissa rakentamisen vaiheissa.
Tyypillisesti hirsitaloa rakentava on harvoin ostanut sitä sisustus- tai muuttovalmiina. Tässä tulee alalle radikaali muutos ja tulevaisuudessa yli puolet tullee ostamaan talotehtaalta myös asennuspalvelun, monet
muuttovalmiuteen saakka. Muutenkin asiakkaiden palveluntarve lisääntyy koko ajan.
Tuotantosysteemin muuttuminen
Automatiikka ja robotiikka lisääntyy koko ajan. Muutos on nopeaa ja jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Linjojen
huolto ja kunnossapito muuttavat muotoaan automaattisempien linjojen myötä.
Esivalmistetut komponentit yleistyvät, mikä lisää työmäärää tuotannossa, mutta vähentää työmaalla.
Leanin periaatteet tuotannon tehostamiseksi yleistyvät. Moniosaajuutta ja joustavuutta arvostetaan tuotannossa yhä enemmän.
Tietomallintaminen yleistyy ja se tullee olemaan integroitu osa läpi koko prosessin suunnittelusta tuotantoon ja työmaalle.
Työmaatoimintojen muuttuminen
Yhä suurempi osuus taloista rakennetaan sisustus- tai muuttovalmiiksi. Sisustustöiden määrä lisääntyy huomattavasti ja edellyttää moniosaajuutta. Asiakkaat ovat tällöin myös huomattavasti enemmän yhteistyössä
työmaahenkilöstön kanssa ja heidän asiakaspalveluosaaminen korostuu.
Talot teknistyvät ja työmaalla asennetaan huomattavasti nykyistä enemmän talotekniikkaa, kuten taloautomatiikkaa, anturointia, hälytysjärjestelmiä, yms.
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Pysytysporukat ovat usein alihankkijoita. Vaateet henkilöstön osaamisen suhteen kasvavat huomattavasti,
kun toimitettavat kokonaisuudet laajenevat.
Henkilöstömäärän kehitys 10 vuoden kuluessa
Hirsi materiaalina tullee ottamaan markkinaosuutta kotimaassa ja lisäksi on merkittäviä vientimahdollisuuksia. Kasvun sekä talojen varustelutason kasvun ansiosta ala tulee tarvitsemaan paljon uusia henkilöitä
myynti- ja vientitehtäviin. Samoin suunnitteluhenkilöstön määrä kasvaa suunnittelutyökalujen kehityksestä
huolimatta.
Tuotannon automatisoinnin lisääntyminen tasapainottaa ja vähentää lisähenkilöstön tarvetta. Kokonaisuutena alan tuotantohenkilöstön määrä kuitenkin tullee kasvamaan vain lievästi tuotantomäärien vahvasta
kasvusta huolimatta. Tuotannon automatisointi vaatinee kuitenkin lisää tuotannon toimihenkilöitä.
Työmaahenkilöstön tarve lisääntyy huomattavasti toimituskokonaisuuksien ollessa laajempia. Se korvaa
osin aiemmin rakentajan omana työnä tekemää osuutta ja osin muiden urakoitsijoiden tekemää työtä. Työn
siirtyminen muilta urakoitsijoilta hirsitalotoimituksen yhteyteen on suurin osa lisäyksestä. Aitoja rakennusalalle tulevia uusia työpaikkoja on kuitenkin merkittävä määrä.
Hirsitaloteollisuuden tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Myynti

Suunnittelu

+
+
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Tuotannon
toimihenkilöt
+
kasvaa + ennallaan =

Työmaa-asennus
+
laskee —

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Myyjiltä edellytetään yhä laajempaa osaamista. Asiakkaat ostavat talot täydellisemmin varustettuna, tekniset järjestelmät yleistyvät ja talot myydään asennuspalvelun kanssa yhä valmiimpina.
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
- Tuotteen etujen muuttaminen merkitykseksi asiakkaalle
- Ratkaisuhakuinen myyntitekniikka ja kaupan päättämisen hallinta
- Rakennusfysikaalinen osaaminen, ymmärrys puun vaikutuksesta sisäilmaan, kosteusteknisen toiminnan
rakenteena, yms.
- Ekologinen osaaminen, kierrätys- ja ympäristökysymykset
- Suurempien rakennushankkeiden osaaminen
Tuotekehitys ja hankinta
Painottuvia osaamistarpeita:
- Asiakaslähtöisyys
- Ympäristö- ja kierrätyskysymykset
- Terve rakentaminen, tiiveys ja kosteudenhallinta
- Alan ohjelmistojen hallinta, mm. tietomallintaminen
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Tuotanto
Painottuvia osaamistarpeita:
- Automaation ja peruslogiikoiden ymmärrys.
- Tuotannon tehokkuutta lisäävien toimintatapojen osaaminen, mm. Lean
- Laadunvalvontatekniikoiden osaaminen
Työmaa
Teknistyvä rakentaminen edellyttää työmaalta yhä laajempaa moniosaajuutta. Työmaan henkilöstö on
usein jatkuvassa yhteydessä tulevaan asukkaaseen.
Korostuvia osaamistarpeita:
- Asiakaspalvelutaidot korostuvat koko ajan
- Aluerakennushankkeissa suuren projektin läpivienti asettaa uusia vaateita projektin johdolle
- Kosteusteknisesti turvallinen toiminta
- Vahvempi materiaalituntemus
- Työnjohdon osaamisena henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen
- Kannattavuuden seuranta
- Laadunvalvonta
Alan koulutustarpeita
Painottuvia osaamistarpeita
- Ratkaisukeskeinen myyntiote
- Puumateriaalin osaaminen
- Tietomallinnus
- Tuotantoautomaation kehittäminen ja sen käyttö
- Talojen uudet talotekniset tuotteet
- Ekologisen rakentamisen osaaminen, kierrätysosaaminen
- Kosteusturvallisen rakentamisen toimintamallit, rakennusfysiikka
- Myynti netissä
- Suurempien kohteiden hankekehitys
- Projektinjohto
- Lisäpalveluiden ja tuotteiden myynti, mm. valvontajärjestelmät, maarakennus, huolto ja ylläpito
- ”Asentajasta asiakaspalvelijaksi”
- Moniosaajuuskoulutukset niin tuotannossa kuin työmaahenkilöillekin

xii. Puuelementtien valmistus kerrostaloihin ja julkisiin rakennuksiin
Toimialan kuvaus

Pien‐ ja rivitaloissa sekä loma‐asunnoissa puurunkojen osuus on ollut jo vuosikymmeniä hyvin korkea (yli 80
%). Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen edetessä sekä rakentamisen tuottavuusvaateiden kiristyessä
puu materiaalina on avannut tietä myös kerrosrakentamiseen ja julkiseen rakentamiseen. Vuoden 2018
loppuun mennessä Suomessa on toteutettu jo noin 60 puukerrostaloa. Julkisessa rakentamisessa koulujen
ja päiväkotien osalta puun markkinaosuus on noussut 15-20 prosenttiin.
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Elementtien teollinen tuotanto muihin kuin pientalokohteisiin on edelleen suhteellisen uutta. Viime vuosina alalle on syntynyt monia uusia, nopeasti kasvavia yrityksiä ja alan työvoimatarpeet ovat kasvaneet nopeasti.
Puukerrostalojen rakennusjärjestelmät ovat edelleen kehityksen alla eikä yhdenmukaista rakennusjärjestelmää ole vielä olemassa. Rakennustuotteiden osalta tilanne on parempi. Esimerkiksi suurelementtirungon
yhteydessä välipohjissa käytetään yhä laajemmin teollisesti valmistettuja ripalaattoja.
Puukerrostalojen ja julkisten kohteiden järjestelmät pohjautuvat suurelementteihin tai valmiiksi varustettuihin tilaelementteihin sekä myös teollisiin hirsiratkaisuihin. Rakenteet voivat olla rankapohjaisia, massiivilevyistä (mm. CLT ja LVL) rakennettuja, hirsipohjaisia tai näiden yhdistelmiä.
Toiminnassa on siirrytty pilottirakentamisesta laajempimittaiseen rakentamiseen. Jokaisen tuotteen ja elementtityypin yhteydessä detaljiikka on kuitenkin erilaista. Suurelementti‐ ja tilaelementtirakentamisen välillä myös rakentamisen prosessi (asiakas → valmis rakennus) on erilainen.
Puurunkoja toimittavat yritykset ovat pääsääntöisesti ulkoistaneet puurungon suunnittelun. Elementti‐ ja
detaljisuunnittelua sekä suunnittelun ohjausta tehdään puuosatoimittajan taholta.
Puurakentamista edesauttaa ilmastopäästöjen vähentäminen, sillä puun käyttö rakentamiseen on parhaita
tapoja sitoa hiiltä. Puurakentamista ovat lisäksi edesauttaneet sen mahdollistama erittäin nopea rakentamisaika sekä kaavoittajan puurakentamiselle varaamat kohteet.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Puu uusiutuvana rakennusmateriaalina tarjoaa monia ilmastokysymyksiin liittyviä ratkaisuja. Ympäristövaikutukset yhtenä päätöksentekokriteerinä kasvattavat koko ajan merkitystään, mutta valintakriteerienkriteerien joukkoon kuuluu luonnollisesti myös hankkeen toteutuksen hinta ja aikataulu. Jo nyt on nähtävissä,
että puupohjaisten ratkaisujen tarjoama esivalmistusasteen merkittävä nosto kiinnostaa työvoimavaltaisella rakentamisen toimialalla. Puuelementtien kilpailukyky paranee koko ajan ja on jo paikoitellen saavuttanut muun valtavirtarakentamisen. Puurakentamisen kilpailukyky paranee jatkossa ainakin seuraavien tekijöiden vaikutuksesta:
− Viranomaiset ohjaavat yhä enemmän ilmastokuormitukseltaan parempiin ratkaisuihin. Ohjaus voi
sisältää taloudellisia elementtejä.
− Järjestelmäkehitys etenee ja optimointi ja vakiointi lisääntyy
− Koko ketju suunnittelu – tuotanto – rakentaminen tulevat kokemuksen ja oppimisen kautta toimimaan yhä tehokkaammin
Rakennuskohteen kustannusoptimointi ja –hallinta korostuvat jatkossa ja tätä osaamista pitää kehittää.
Puukerrostalojen suunnittelu ja toteutus kehittyy yhä enemmän vakioitujen ratkaisuiden ympärille sen sijaan, että suunnittelija ja rakennusliike joutuisi selvittämään monia avoimia kysymyksiä.
Koko puurakentamishankkeen toteutuksen nopeus kehittyy nykyisestä vieläkin selväsi nopeammaksi. Rakennejärjestelmät kehittyvät jatkossa niin suurelementtien kuin tilaelementtien osalta. Tilaelementit voivat
kasvattaa osuuttaan vakiokerrostaloissa, missä niiden käyttö on tilasuunnittelun näkökulmasta mielekästä.
Elementtien valmistusprosessi tulee kehittymään huippuunsa ja työmaavaihe on pääosin valmiiden elementtien kytkemistä toisiinsa.
Asiakkaat edellyttävät tuotteen ostamisen ja kilpailuttamisen helppoutta. Digitaaliset ratkaisut asiakkaan
ohjaamisessa ja auttamisessa lisääntyvät. Asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja konseptointi tarjottavaan
tuotteeseen korostuu.
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Tuotantosysteemin muuttuminen
Elementtituotanto on vähitellen muuttumassa pitkälle automatisoituun kokoonpanotehtaan kaltaiseen toimintamalliin. Työt vaiheistetaan, logistiikka virtautetaan, automatiikka ja robotiikka lisääntyy koko ajan.
Muutos ei ole toistaiseksi ollut kovin nopeaa, koska tuotantovolyymit eivät ole vielä mahdollistaneet monienkaan vaiheiden automatisointia. Nyt määrien kasvaessa ja automatisoinnin hinnan laskiessa muutos
nopeutuu.
Kehittävät ja tehokkuutta lisäävät toimintamallit, kuten Lean, laajenevat ja vakiinnuttavat asemaansa. Tuotannonohjaus- ja kuormitusosaamista edellytetään yhä enemmän, kun välivarastot minimoidaan ja toimitaan linjatuotannon omaisessa ympäristössä.
Tietomallintaminen yleistyy ja se tullee olemaan integroitu osa läpi koko prosessin suunnittelusta tuotantoon ja työmaalle.
Moniosaajuutta ja joustavuutta arvostetaan tuotannossa yhä enemmän.
Henkilöstömäärän kehitys 10 vuoden kuluessa
Koko ala on vahvassa kasvuvaiheessa. Tuotantovolyymit kasvavat luultavasti 3-4 kertaisiksi tulevan kymmenen vuoden aikana. Vaikka tuotanto automatisoituukin, niin myös työntekijämäärät tulevat kasvamaan
merkittävästi.
Tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Tuotekehitys ja suunnittelu
+
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Tuotannon
toimihenkilöt
+
kasvaa + ennallaan =

Työmaahenkilöstö
+
laskee —

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Yrityksestä riippuen myynnin rooli vaihtelee. Osassa yrityksistä myynti on mukana vaikuttamassa kaavoihin,
neuvottelemassa investoijien ja rakennusliikkeiden kanssa. Myyjiltä edellytetään yhä laajempaa osaamista.
Suurten hankkeiden toteutus edellyttää usein kumppaniverkostoa, jonka kanssa hankkeita toteutetaan yhteistyössä. Myyjältä edellytetään tällöin taitoa verkostojen luontiin ja niiden kehittämiseen.
Painottuvia osaamistarpeita
- Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
- Tuotteen etujen muuttaminen merkitykseksi asiakkaalle
- Ratkaisuhakuinen myyntitekniikka ja kaupan päättämisen hallinta
- Hankekehitys
- Ekologinen osaaminen, kierrätys ja ympäristökysymykset.
- Kumppanuussuhteiden luonti ja yhteishankkeiden toteutus
Tuotekehitys ja suunnittelu
Rakenneteknisen osaamisen lisäksi suunnittelun ja tuotekehityksen on ymmärrettävä koko prosessi tuotannosta työmaatoteutukseen, jotta materiaalikäyttö, tuotantotehokkuus, työmaatehokkuus sekä mm.
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kosteus- ja ääniteknisesti laadukkaat ratkaisut varmistuvat. Alan tietoteknisten ohjelmien osaaminen on jo
nyt edellytys.
Alakohtaisten standardien puuteen takia tekijöiltä edellytetään yrityksen omien järjestelmien ja niiden soveltamisen syvällistä hallintaa.
Painottuvia osaamistarpeita:
- Kustannustietous, materiaali- ja aikasäästö
- Helposti automatisoitavat ratkaisut
- Asiakaslähtöisyys
- Ympäristö ja kierrätyskysymykset
- Terve rakentaminen, tiiveys ja kosteudenhallinta
- Ääni- ja palotekniikan hallinta
- Työmaatekniikoiden tuntemus, järjestelmät, joilla helppo työmaaprosessi
- Alan ohjelmistojen hallinta, mm. tietomallintaminen
- Tarkkuus yksityiskohdissa, koska korjaaminen työmaalla on vaikeaa
Tuotanto
Kokonaisuuden ymmärtäminen, vastuunottaminen ja kehittävä toimintamalli luovat pohjan. Automaation
osaamisen tarve tulee vähitellen lisääntymään, vaikka vielä lähivuosien ajan sen rooli onkin suuressa osassa
yrityksiä melko pieni.
Painottuvia osaamistarpeita:
- Kokonaisuuden ymmärtäminen ja kunkin oma vaikutus
- Työturvallinen ja ergonominen toiminta
- Perus ICT-taidot
- Automaation, robotiikan ja peruslogiikoiden ymmärrys.
- Tuotannon tehokkuutta lisäävien toimintatapojen osaaminen, mm. Lean
- Tuotannonohjausjärjestelmät
- Moniosaajuus
Alan koulutustarpeita
Painottuvia koulutustarpeita
- Ratkaisukeskeinen myyntiote
- Puumateriaalin osaaminen
- Tietomallinnus
- Tuotantoautomaation kehittäminen ja sen käyttö
- Kuvien lukeminen
- Rakennus- ja LVI-tekniikan perusosaaminen
- Ekologisen rakentamisen osaaminen
- Kosteusturvallisen rakentamisen toimintamallit
- Rakennusfysiikka
- Lean, käytännön soveltaminen
- Suurempien kohteiden hankekehitys ja kumppanuusverkoston luonti niiden toteuttamiseksi
- Projektinjohto
- Kokonaisuuden ymmärtäminen
- Moniosaajuuskoulutukset tuotannossa
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xiii. Suunnittelu, puukerrostalot ja julkiset rakennukset
Toimialan kuvaus

Puisten kerrostalojen ja julkisten kohteiden suunnittelu elää vahvaa kehityksen aikaa. Kullakin toimittajalla
on omia toimittajakohtaisia rakenneratkaisuita. Standardien puute vaikuttaa siihen, että alan suunnitteluohjelmat eivät ole kehittyneet optimaalisiksi työkaluiksi moninaisten järjestelmien suunnitteluun. Myös
eri suunnitteluohjelmien yhteensopivuuden rajoitteet vaikeuttava alan kehittymistä.
Koska ala on uusi ja kasvava, niin oppilaitokset eivät ole vielä kehittäneet koulutusten sisältöjä vastaamaan
puukerrostalosuunnittelijoiden tarpeita. Voitaneen sanoa, että alan oppilaitoksista ei pääsääntöisesti valmistu valmiita puukerrostalojen suunnittelijoita, vaan syvällisempi puurakenteisiin kouluttautuminen tapahtuu alan yrityksissä, kokeneempien suunnittelijoiden ohjauksessa ja täydennyskoulutuksin.
Elementtien valmistajat ovat usein mukana suunnittelussa ja heidän palkkalistoillaan on paljon suunnittelijoita. Suunnittelu tapahtuu usein suunnittelutoimistojen ja elementtivalmistajien palveluksessa olevien
suunnittelijoiden yhteistyönä.
Henkilöstömäärän kehitys 10 vuoden kuluessa
Puukerrostalorakentamisen volyymikehitys tullee olemaan tulevina vuosina niin merkittävä, että huolimatta järjestelmien vakiintumisesta ja ohjelmistojen kehittymisestä suunnittelijatarve kasvaa merkittävästi.
Koska tälläkin hetkellä alalla on pulaa pätevistä suunnittelijoista, pula tulee korostumaan ja saattaa olla alan
kasvun hidaste.
Puurakennussuunnittelu
+
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

kasvaa + ennallaan =

laskee —

Osaamistarpeiden muutokset
Koska eri valmistajien puukerrostalojärjestelmät poikkeavat toisistaan, tulee suunnittelijalla olla hyvä ymmärrys suunnittelun kohteesta. Rakenneteknisen osaamisen lisäksi suunnittelijan on ymmärrettävä koko
prosessi tuotannosta työmaatoteutukseen, jotta materiaalikäyttö, tuotantotehokkuus, työmaatehokkuus
sekä mm. kosteus- ja ääniteknisesti laadukkaat ratkaisut varmistuvat. Tulevaisuudessa eri materiaalien
hybriditoteutukset lienevät yhä yleisempiä.
Painottuvia osaamistarpeita:
- Asiakaslähtöisyys
- Sopimustekninen osaaminen
- Rakentamiseen liittyvien säännösten ja ohjeiden tuntemus
- Eri puurakennusjärjestelmien tuntemus ja niiden rakennetekninen suunnittelu
- Hybridijärjestelmät
- Liitostekniikoiden tuntemus
- Kustannustietoisuus
- Valmistusprosessien vaateiden tuntemus
- Ympäristö ja kierrätyskysymykset
- Terve rakentaminen, tiiveys ja kosteudenhallinta
- Ääni- ja palotekniikan tuntemus
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- Työmaatekniikoiden tuntemus, järjestelmät, joilla helppo työmaaprosessi
- Alan ohjelmistojen hallinta, mm. tietomallintaminen
- Tarkkuus yksityiskohdissa, koska korjaaminen työmaalla on vaikeaa
Alan koulutustarpeita
Painottuvia koulutustarpeita
- Suurempien kohteiden hankekehitys yhdessä kumppanuusverkoston kanssa
- Puumateriaalin osaaminen
- Puurakentamisen säännökset, määräykset, standardit ja ohjeet
- Eri puurakennusjärjestelmät, liitostekniikat ja rakennetekninen suunnittelu
- Palotekniikka
- Äänitekniikka
- Ekologinen rakentamisen
- Kosteusteknisesti oikeat rakenteet
- Tietomallinnus
- Puukerrostalon työmaatekniikat
- Asiakaslähtöisen suunnitteluprosessin läpiviennin johtaminen
Riittävän suunnitteluosaamisen saaminen edellyttää tyypillistä täydennyskoulutusta laajempaa koulutuskokonaisuutta, jolla saadaan riittävän laaja-alainen ja syvällinen osaaminen.

xiv. Rakentaminen, puukerrostalot ja julkiset rakennukset
Toimialan kuvaus

Puumateriaalin käyttö asuinkerrostalojen runkomateriaalina on lisääntynyt viime vuosina ja kasvun ennustetaan jatkuvan tulevien vuosien aikana. Suomeen on rakennettu huomattavasti lisää kapasiteettia CLT- ja
LVL-valmistukseen ja tilaelementtivalmistajat ovat laajentaneet toimintaansa. Palotekniset vaatimukset
ovat helpottuneet ja monien pilottityyppisten hankkeiden jälkeen rakennusjärjestelmät ovat vähitellen vakiintuneet. Toistaiseksi ne vielä ovat pääosin toimittajakohtaisia järjestelmiä.
Alalla toimii verrattain harvoja rakennusurakoitsijoita. Elementtivalmistajilla on usein ollut merkittävä rooli
myös projektien toteutuksessa.
Asiakastarpeiden muuttuminen
Puurunkoisen asuinkerrostalon yksi merkittävä hyöty on rakennushankkeen lyhyt läpimenoaika. Usein vain
kellarikerros on toteutettu betonirakenteisena, sekin monesti elementtivaltaisesti, jolloin betonirakenteiden kuivumisajat eivät käytännössä hidasta hankkeen etenemistä. Hankkeen lyhyt läpimenoaika on tulevaisuudessa merkittävä etu, kun työtä tehdään kaupungeissa ja valmiin infran keskellä (purettavan rakennuksen tilalle rakennettava talo).
Jotta nopeus pystytään hyödyntämään, tulee hanke osata aikatauluttaa ja resursoida siten. Tämä edellyttää
prosessin kokonaisvaltaista ymmärrystä.
Vaateet rakenteiden terveellisyyteen ja olosuhdehallintaan (kosteus, puhtaus, sisäilma) ovat korostuneet
koko ajan ja korostuvat jatkossakin.

72

Työmaatoimintojen muuttuminen
Rakennushankkeen läpimenoajan lyheneminen (työmaa-aika) tarkoittaa työn siirtymistä tuotantolaitoksiin,
jossa esimerkiksi seinäelementit valmistetaan ja varustellaan asennusvalmiiksi tai valmiiksi tilaelementiksi
saakka.
Työmaan rakennustyö muuttuu asentamiseksi, jolloin mm. kosteudenhallinta, työturvallisuus ja puhtaudenhallinta helpottuvat.
Tekemistä ohjaavat tietomallipohjaiset suunnitelmat, joiden hyödyntäminen kuuluu tulevaisuudessa työmaahenkilöstön perustaitoihin.
Henkilöstömäärän kehitys 10 vuoden kuluessa
Puurakentaminen lisääntyy etenkin asuinrakentamisessa, kasvu tapahtunee osittain betonirakentamisen
kustannuksella. Kasvava määrä kerrostaloista on tilaelementtirakentamista, joka edellyttää vähemmän työmaahenkilöstöä. Puurakentamisen volyymin kasvu on kuitenkin niin merkittävää, että kaikkiaan henkilötarpeet tulevat lisääntymään kaikissa henkilöstöryhmissä.
Puukerrostalorakentamisen tärkeimmät henkilöstömäärän kehityssuunnat 10 vuoden kuluessa
Työnjohto

Elementtiasennus

+
+
Henkilöstötarve 10 v. kuluessa:

Sisärakentaminen

+
kasvaa + ennallaan =

laskee —

Osaamistarpeiden muutokset
Myynti
Korostuvia osaamistarpeita
- Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
- Tekniset asiat myynnissä korostuvat. Valmiudet vastata kysymyksiin palotekniikasta, kosteudenhallinnasta ja elinkaarikustannuksista
- Kustannusrakenne on kyettävä perustelemaan asiakkaalle
- Tuotteen etujen muuttaminen merkitykseksi asiakkaalle
- Rakennusfysikaalinen osaaminen, jotta osaa perustella puun vaikutuksen sisäilmaan, kosteusteknisen
toiminnan rakenteena, yms
- Ekologinen osaaminen, kierrätys- ja ympäristökysymykset
- Aikataulutuksen ymmärtäminen
Työmaa
Korostuvia osaamistarpeita:
- Aikataulutus ja aikataulun noudattaminen
- Tehtävä- ja resurssisuunnittelu puukerrostalon näkökulmasta
- Ymmärrettävä puumateriaalin käyttäytyminen ilmankosteuden muuttumisen seurauksena, puun muiden ominaisuuksien tunteminen
- Puuelementtien siirto- ja nostotyö
- Mittatarkkuusvaatimusten ymmärtäminen
- Elementtiasennus ja liitostekniikat
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- Äänen kulkeutumisen ymmärtäminen rakenteissa ja rakenteiden liitoksissa
- Paloturvallisuus rakentamisaikana
- Paloturvallisuus rakenteiden yksityiskohtien toteuttamisessa rakennuksen käytön aikana
- Palokatkoasennukset puurakenteisiin
- Rakentamisaikainen kosteudenhallinta ja sääsuojaus
- Sääsuojien kanssa toimiminen
- Rakentamisaikainen puhtaudenhallinta, syyt ja toimintatavat
- Piirustusten lukutaito, myös tietomallista
- Tehokkaiden ja kehittävien työtapojen hallinta (esim. Lean)
- Kannattavuuden seurannan osaaminen
Alan koulutustarpeita
Painottuvia koulutustarpeita
- Puukerrostalon aikataulusuunnittelu ja resursointi
- Puun materiaaliominaisuudet, liitostekniikat sekä asennus
- Työmaan olosuhdehallinta, kosteus ja puhtaus
- Sääsuojien valinta ja käyttö
- Ääni- ja palotekniikan perusteet
- Piirustusten lukeminen ja tietomallien hyväksikäyttö

74

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö
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