Kohtaannon ja osaamisen kehittämisen haasteet rakennusalalla, työpajojen tuotos
SYYT
+ VIPUVARRET
Työmaiden sääsuojaus

Sää ja vuodenajat

ONGELMAN
MÄÄRITTELY
Ammattiylpeys puuttuu

Irtisanominen helpommaksi

Home- ja kosteusvaurioiden korjausten sisällöt
verkkoon kaikille, yhdessä vahditaan (?) sisältökä

Suhdannevaihtelut
Työkuorman tehokas tasaaminen firman
sisällä (sisäinen kohtaanto kuntoon)

Rakentamisen alueellinen keskittyminen

Pitäisi etukäteen tietää tulevaisuuden
työmahdollisuuksia
Seurataan ja tunnistetaan uusia koulutustarpeita
ja luodaan uusia koulutusohjelmia
Alueille yhteiskäyttöisiä osaamisen kehitämisen
ympäristöjä/tiloja (oppilaitokset ja yritykset)
OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi alkaa
tuottaa tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista
eri toimialoilla
Koulutuksen ja työelämäyhteistyön muotojen
kehittämisen panostusta, motivointia (?) ja
palkitsemisesta tuloksista ja työllisyydestä

Palkitaan opettajia tiivistä
työelämä-yhteistyöstä

Työnantajilla ei kanavaa vaikuttaa
koulutuksen sisältöön

Työvoiman
kysyntävaihtelut

Heikko työelämätuntemus kaikilla
koulutustasoilla
Vanhollinen tapa opettaa

Koulutus ei vastaa
työelämän tarpeita

Koulutus puuttuu kokonaan
uusille aloille
Kiinteä omaisuus ja perhetilanne
vaikuttaa muuttovalmiiuteen
Lomautukset työkuorman tasaajana

Alueille yhteiskäyttöisiä osaamisen
kehitämisen ympäristöjä/tiloja
(oppilaitokset ja yritykset)

Työelämän ymmärrys heikko
Helpotetaan työllistämistä ulkomailla ja
ulkomaalaisten työllistämistä Suomessa

Tutkittava, missä suurimmat osaajavajeet
Julkista rahoitusta tekoälyyn (työllistämisen
ja koulutuksen kehittämiseksi)

Asuntojen hinta nousee
Aliurakoinnin lisääntyminen

Kansainvälisyys: ulkomaalaiset
Suomessa, tekevät kovasti töitä

Koulutetaan väärässä paikassa
Ei kouluteta tarpeeksi

Ulkomaalaisen työvoiman käyttö
lisäntyy

Suomalaisilla vaikeampi löytää töitä

OSAAVA,
VASTUULLINEN
TYÖVOIMA

Asenne Suomalaisia kohtaan:
“voiko uusimaalainen nuori olla
kova rakennuksilla?”

Työnantajat joutuu palkkaamaan
kouluttajia?

Syrjäytyminen

Henkinen hyvinvointi laskee
Päihdeongelmia

Ajan hukka

Puutteellinen
määrä koulutettuja

Komplianssi: hallinnollinen
taakka kasvaa

Demotivaatio
Turhautuminen

Jatkuva haku ammattikoulutukseen
(perus- ja erikoistasot)

Harmaata taloutta syntyy
helpommin alihankintaketjussa

Resurssien hukkaamista (turhaa ja
päälleikkäistä kouluttamista)

TYÖTTÖMYYS

Osaamisen tunnistaminen ja mahdollisten
polkujen huomaaminen

Opintojen keskeyttäminen

Uudelleen kouluttamisen tarve

Data/tieto
hajallaan tai
puutteellinen

Missä suurin osaajatarve (profiilit)?
Valtakunnallinen data saatavilla

Opiskelijat eivät saa riittävästi
yksilöllistä ohjausta

Yritysten kannattavuus heikkenee

PULA
OSAAVISTA
TYÖNTEKIJÖISTÄ

Ei tiedetä miten hakea työvoimaa
Tietoisuus koulutuksen tuottamasta osaamisesta
+ työelämäyhteistyö kaikilla koulutusasteilla
(PT; AT, EAS, AMK, Y AMK; Yliopisto)

Mielikuvat/todellisuus eivät vastaa toisiaan

KORKEAMPI
TYÖLLISYYS

Rekrytointitarve “nousukausina”

Rakentamisen laatu heikkenee

Koulutuslaitoksilla liikaa valtaa päättää
koulutustarjonnasta ja sisällöstä alueellisesti
Ammatillisten oppilaitosten opettajat/
opetus osin vierantuneet työelämästä

Rakentamismääräysten
tiukentaminen

Verokannusteet liikkuvuuteen:
2. asunnon kustannusten
verovähennys, varainsiirtovero

Työssäoppimista ei tarpeeksi

Opettajien työn organisointi ja rakenteet:
yhteisopettajuus, vastaavat yhdestä alasta
(1 + 25 hlöä, 3+75 hlöä)

TAVOITTEET

SEURAUKSET

Sää aiheuttaa kertyviä riskejä
töiden vaiheistukselle
Kausivaihtelu
(+/- 20 000 työpaikkaa vuoden aikana)

Rak. alan alueellinen yhteistyöfoorumi:
suunnittelee koulutustarjontaa eri koulutusasteiden, -muotojen ja työelämän kanssa

Lisätietoja:
Rakennusalan yhteistyöfoorumeista: petri.tuomela@tilaajavastuu.fi
Ilmiökartoista: peter.tattersall@hahmota.fi

Byrokratia - hakeminen ja tuen
hakemisessa prosesi hankala
(rankaisu työn tekemisestä)

ALAN
HOUKUTTELEVUUDEN
LISÄÄMINEN

Ala ei ole houkutteleva

OAJ:n opettajan työkuvan sisältö: pitäisi
olla kaikilla kokonaistyöaika, ei tuntityötä

Opiskelupaikkoja jää täyttämättä

Liian helppo päästä
Ala ei ole houkutteleva
Alan “äijäkulttuurin” maine

Miksi ei haeta
rakennusalan
koulutuksiin

Fyysisesti raskas työ
Väärä ala

AMK sisäänotto pullonkaulana

Hankala elämäntilanne

Heikko motivaatio työhön
Kaverit, vanhemmat, kesätyökokemukset
Lukeminen / istuminen ei maistu
Käsillä tekeminen kiinnostaa
Arvosanat ei riitä lukioon
Helppo päästä alalle
Valmennus työelämään (haastattelut, sosiaalisuus)

?

Heikko motivaatio työharjoitteluun
Nuoret eivät luota osaamiseensa

Miksi haetaan rakennusalan
koulutuksiin
Työn ohessa opiskelu
Koulutussopimus tai oppisopimus
esim. kesäksi
Ei “rankaista” opintojen aikaisesta
työssäkäynnistä

Koulutuksen saanneet
eivät hakeudu alan töihin

(n. 50% rak.alan valmistuneista työllisyvät alalle)

Liian alhainen tutkintotasto
Työssäoppija ei saa tutkintonsa
mukaisia työtehtäväiä
Työtapaturmat (heikentynyt työkyky)

Uudelleen koulutus ja työkokeilut:
maksajana työeläkeyhtiöt, työterveys
(työnantaja)

RAKENTAMISEN
LAADUN
KEHITTÄMINEN

