
1 (3)

Luonnos 4 16.12.2019 
MK 

Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Puhelin 09 192 31

www.skolry.fi

Y-tunnus: 0215282-5

SKOLin toimikunnat ja työryhmät, uudistus 2020 

Taustaa, SKOLin säännöt ja toimikunnat 2011-2019 

SKOLin sääntöjen 12 § mukaan hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan tehtäviä varten toimikuntia. 
SKOLin toimialatoimintaa ja toimikuntarakennetta uudistettiin viimeksi SKOLin tultua osaksi 
Teknologiateollisuus ry:tä vuonna 2011. Silloin perustettiin liiketoimintaryhmä sekä infra-, talo- ja 
teollisuusryhmät toimialayhteistyön ja edunvalvonnan tehostamiseksi ja laajentamiseksi. Aiemmin SKOLin 
toimikunnat olivat pääosin yhden toimialan (hallinto-, laatu-, sopimus- ja kontaktitoimikunnat sekä ARK-, GEO-, 
liikenne-, LVI-, maankäyttö-, rakenne-, silta-, sähkö- ja ympäristötoimikunnat. Vuodesta 2011 toimikunnat (14 
kpl) ovat olleet työmarkkinaryhmä, liiketoimintaryhmä, vientiryhmä (passiivinen), viestintäryhmä, infra-, talo- ja 
teollisuustoimialaryhmät (tiedotuskanavina), geo-, liikenne-, maankäyttö, rakenne-, talotekniikka- ja 
ympäristötoimikunnat sekä konsulttinuorten työryhmä.

Toimikuntien toiminta, aktiivisuus ja tehtävät 

Ryhmiin kuuluu noin 150 jäsenyritysten edustajaa ja kuusi aktiivista ryhmää (työmarkkinaryhmä, viestintäryhmä, 
geotoimikunta, rakennetoimikunta, talotekniikkaryhmä ja konsulttinuorten työryhmä) pitävät yhteensä noin 20 
kokousta vuodessa. Toiminta on luonteeltaan vapaaehtoista ja -muotoista, varsinaisia määrämittaisia 
toimikausia ei ole ja yritykset voivat ilmoittaa edustajansa toimikuntiin vapaasti. Toimikuntien jäsenille ei 
makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia erillisiä kehityshanketoimeksiantoja lukuun ottamatta.

Ryhmät ja niiden jäsenet osallistuvat vahvasti SKOLin sidosryhmäyhteistyöhön, käynnissä olevien 
kehityshankkeiden (liite) ohjaukseen, antavat runsaasti lausuntoja ja ovat nimenneet edustajia lukuisiin eri 
luottamustehtäviin ja ohjausryhmiin, joihin SKOLilta on pyydetty osallistumista. Toimikunnat ovat SKOLin tärkeä 
linkki jäsenyritysten tarpeiden esilletuonnissa ja foorumi käytännön edunvalvontatehtävien hoitamisessa. 
Toimikunnista syntyy runsaasti aloitteita kehityshankkeiden käynnistämiseksi ja resursseja niiden läpivientiin. 
Haasteena on ollut, että vaikka toimiala- ja sidosryhmäyhteistyö on aktiivista kiinteistö- ja rakennusalalla, 
teollisuussektorin aktivoiminen on ollut haasteellista. Tärkeiksi sidosryhmiksi on tunnistettu Teknologiateollisuus 
jäsenyhteisöineen, RAKLI, Rakennusteollisuus, Rakennustieto, Väylävirasto, kunnat ja eri ministeriöt. 

Ehdotus työryhmistä vuosille 2020-2021 

Toukokuussa 2019 tehdyn kyselyn ja toimikunnissa käydyn keskustelun perusteella aktiiviset viisi toimikuntaa 
(rakenne, geo, talotekniikka, maankäyttö, liikenne) haluaisivat jatkaa toimintaansa jossain muodossa. Näin ollen 
toimisto esittää uusiksi työryhmiksi strategian mukaisesti ja saatujen kommenttien pohjalta seuraavia 
kahdeksaa (vielä työniminä): 

Työmarkkinaryhmä Työmarkkinat ja koulutus

Liiketoimintaryhmä Arvonluonti ja innovaatiot

Viestintäryhmä Viestintä ja vaikuttaminen

Rakennetoimikunta Rakennetoimikunta

Geotoimikunta  Geotoimikunta

Talotekniikkaryhmä Energia ja talotekniikka

Maankäyttö-, liikenne- ja ympäristöryhmät Infra ja ympäristö 

Konsulttinuorten työryhmä  SKOL-nuoret
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Työmarkkinat ja koulutus

Työryhmän päätehtävänä on alan osaamiseen, tietoihin ja taitoihin liittyvän strategisen teemakokonaisuuden 
läpivienti. Lisäksi ryhmä toimii Teknologiateollisuuden TES-organisaation suunnittelun ja konsultoinnin toimialan 
taustaryhmänä. Lisäksi työryhmä vastaa henkilöstöasioihin liittyvän tilastoinnin kehittämisestä. 

Arvonluonti ja innovaatiot 

Työryhmän päätehtävänä on alan ekosysteemiin ja SKOLin jäsenpalveluihin liittyvien strategisen 
teemakokonaisuuksien läpivienti. Lisäksi ryhmä vastaa innovaatiorahoitukseen ja julkisiin hankintoihin liittyvästä 
vaikuttamisesta sekä alan arvonluontiin ja kestävään kehitykseen liittyvien kehityshankkeiden ohjauksesta. 

Viestintä ja vaikuttaminen 

Työryhmä vastaa SKOL-strategian viestintään ja vaikuttamiseen liittyvän strategisen teemakokonaisuuden 
läpivienti. Työryhmä lisää toimialan aikaansaannoksista, merkityksestä ja mahdollisuuksista alan arvostuksen ja 
vetovoiman sekä yhteiskunnallisen painoarvon kasvattamiseksi. Lisäksi ryhmä pyrkii kasvattamaan alan 
vetovoimaa osaajapulan taltuttamiseksi. 

Rakennetoimikunta 

Työryhmä vaikuttaa elinkaaritehokkaan ja turvallisen rakentamisen lainsäädännön, määräysten ja standardien 
kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. 
Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen 
kuten arkkitehtuuria ja muotoilua edustavien järjestöjen, rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, oppilaitosten, 
rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa. 

Geotoimikunta 

Työryhmä vaikuttaa kestävän maa-, pohja- ja ympäristörakentamisen lainsäädännön, määräysten ja 
standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja 
tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä 
kumppaniverkostojen kuten infrarakentajien, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 

Energia ja talotekniikka

Työryhmä vaikuttaa energiatehokkaan ja kehittyvän talotekniikan lainsäädännön, määräysten ja standardien 
kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. 
Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen 
kuten talotekniikkateollisuuden, oppilaitosten, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten ja järjestöjen 
kanssa. 

Infra ja ympäristö

Työryhmä vaikuttaa tehokkaan maankäytön, viihtyisän asumisen, vähäpäästöisen liikenteen ja vastuullisen 
ympäristönsuojelun lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla 
tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, 
antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten väyläviraston, kuntien, oppi- ja 
tutkimuslaitosten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 
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SKOL-nuoret

Konsulttinuorten tavoitteena on edistää nuorten konsulttien, suunnittelijoiden ja tilaajien verkostoitumista, 
ylläpitää ja kehittää nuorten suunnittelijoiden ammatillista osaamista sekä markkinoida suunnittelualaa yliopisto- 
ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Konsulttinuoret tukevat SKOLin tavoitteita kaikissa neljässä strategisessa 
teemassa. Konsulttinuorten 650 henkilön verkostoa johtaa jäsenten valitsema työryhmä, joka toimii SKOLin 
toimiston ohjauksessa ja budjetilla. 

Työryhmien tehtävät ja vastuut 

Työryhmien toimintaa ohjaa SKOLin strategia vuosille 2019-2021 sekä vuosittaiset toimintasuunnitelmat. 
Yhteisiä toiminnan painopistealueita ovat asiantuntijoiden nykyistä parempi vaikuttavuus, parhaat tiedot ja 
taidot, ekosysteemien monialaisuus ja elinvoima sekä jäsenpalveluiden parantaminen. Työryhmät toimivat 
tiiviissä yhteydessä myös Teknologiateollisuus ry:n ja muiden kumppaniorganisaatioiden kanssa. 

Työryhmien kokoonpanot  

Työryhmät ja niiden kokoonpanot nimittää SKOLin hallitus toimiston tekemän esityksen pohjalta tammikuussa 
2020. Työryhmiin etsitään aktiivisia jäseniä sekä jäsentiedotteella että nykyisistä aktiivisista työryhmistä.  
Kokoonpanoissa huomioidaan monipuolinen edustavuus niin yrityskoon, sijainnin, toimialojen, ikä- ja 
sukupuolijakauman sekä tasapuolisuuden suhteen. Konsulttinuorten edustus pyritään samaan mukaan kaikkiin 
ryhmiin. 


