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Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää ammattikorkeakouluista valmistuvien rakenne-
suunnittelijoiden osaamistarpeita sekä heidän omaa osaamistaan verrattuna viranomaisten heille 
asettamiin pätevyysvaatimuksiin. Lisäksi haluttiin selvittää rakennesuunnitteluyritysten esimies-
ten ja suunnittelupäälliköiden näkökulmia heille palkattavien rakennesuunnittelijoiden osaamis-
tarpeista ja -vaatimuksista. Tarkoitus oli myös selvittää ammattikorkeakouluissa työskentelevien 
rakennetekniikan lehtoreiden ja päätoimisten tuntiopettajien näkökulmia rakennetekniikan ope-
tuksen nykytilasta ja mahdollisista haasteista ja kehittämiskohdista. Nämä selvitykset tehtiin kir-
jallisuustutkimuksena sekä haastattelu- ja kyselytutkimuksena. 

Opinnäytetyön alussa suoritettiin kirjallisuustutkimuksena rakennesuunnittelijoiden osaamis-
vaatimusten kartoitus viranomaisten näkökulmasta. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtakun-
nallista pätevyysrekisteriä pitävän Fise Oy:n asettamat vaatimukset eri suunnittelutehtävien vaa-
tivuusluokkiin ohjaavat osaltaan rakennesuunnittelijoilta vaadittavia opintopistemääriä hyvinkin 
tarkasti. Työssä verrattiin kahden ammattikorkeakoulun rakennetekniikan tutkintoon suoritetta-
vien opintojen opintopistemääriä näihin vaatimuksiin. Vertailun mukaan nykyisin ammattikorkea-
koulujen rakennetekniikan opetussuunnitelmat sisältävät kantavien rakenteiden Vaativan (V) ra-
kennesuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset opintojen osalta. Tuleva maankäyttö- ja rakennuslain 
muutos tulee mahdollisesti asettamaan uusia vaatimuksia myös rakennesuunnittelijoille tietomal-
lintamisen pakollisuutena sekä rakentamisen hiilijalanjäljen laskentavaatimuksena. Nämä asiat 
tuleekin huomioida tulevien vuosien rakennetekniikan opetussuunnitelmien päivityksissä. 

Tutkimukseen haastateltiin kolmea rakennesuunnittelutoimistossa työskentelevää toimihenki-
löä, jotka muiden töidensä ohella myös palkkaavat rakennesuunnittelijoita toimistoihinsa. Lisäksi 
kyselytutkimuksella tavoitettiin useampia rakennesuunnittelutoimiston tiimipäällikköä ja esi-
miestä. Heidän mukaansa aloittelevan rakennesuunnittelijan tärkeimmät osaamisvaatimukset 
ovat rakenteiden mitoittamiseen liittyvä osaaminen sekä tietomallintamisen ja rakennesuunnitel-
mien laadinnan osaaminen. Myös tiimityöskentely-, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista vaadi-
taan rakennesuunnittelijoilta. Jonkin aikaa sitten valmistuneiden rakennesuunnittelijoiden kysely-
tutkimuksen mukaan suurin osa heistä oli rakennesuunnittelijan tutkintoon sisältyneisiin opin-
toihinsa pääosin tyytyväisiä. Tutkinto-opetukseen toivottiin enemmän suunnittelutoimistoissa 
eteen tulevien kaltaisten tehtävien ja ongelmien harjoittelua isompia kokonaisuuksia muodosta-
vien harjoitustöiden avulla. Kyselyn mukaan myös tietomallintamista ja suunnitelmien laatimista 
tulisi harjoitella opintojen aikana enemmän. Tutkinnosta ei kyselyn mukaan haluttu suoraan jättää 
mitään opintoja pois. Ammattikorkeakouluissa rakennetekniikkaa opettavien lehtoreiden ja pää-
toimisten tuntiopettajien kyselyssä tuli esiin matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tason 
laskun vaikutukset rakennesuunnittelijan koulutukseen. Tähän ongelmaan tulisi panostaa jo 
alemmilla kouluasteilla, jolloin matematiikan osaamisesta johtuvat ongelmat eivät vaikeuttaisi ra-
kennesuunnittelun ammattiaineiden opetusta.  

Kirjallisuustutkimuksen, kyselyiden ja haastatteluiden pohjalta laadittiin ehdotus rakennesuun-
nittelijan ohjeelliseksi opetussuunnitelmaksi. Se jaoteltiin opintokokonaisuuksiin, opintojaksoihin 
ja niiden osaamistarpeiksi. 
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ABSTRACT 

Tomi Karppinen: Competence requirements for a newly graduated structural engineer 
Master’s thesis, 64 pages, 15 Appendix pages 
Tampere University 
Master’s Degree Program in Civil Engineering 
November 2022 
 

The aim of this master’s thesis was to find out the competence needs of structural designers 
graduating from universities of applied sciences and their competence compared to the qualifica-
tion requirements set for them by the authorities. In addition, the views of supervisors and design 
managers of structural engineering companies were studied regarding the competence needs 
and requirements of the structural engineers hired by them. The purpose was also to find out the 
views of structural engineering lecturers and full-time teachers working in universities of applied 
sciences on the current state of structural engineering teaching, challenges, and development 
areas. These investigations were conducted as a literature study, with interviews and a question-
naire 

First, a survey of the competence requirements of structural designers set by the authorities 
was conducted as a literature study. The requirements set by the Land Use and Building Act and 
FISE Oy maintaining the national certification register on the difficulty classes of design tasks in 
turn guide the number of credits required from structural designers very precisely. The thesis 
compared the number of credits of the structural engineering degree studies at two universities 
of applied sciences with the requirements of Land Use and Building Act and FISE Oy.  The com-
parison showed that the structural engineering curricula of universities of applied sciences cur-
rently include the qualification requirements for a Demanding (Vaativa V) structural engineer of 
load-bearing structures in their studies. The upcoming amendment to the Land Use and Building 
Act will set new requirements for structural designers including compulsory studies of building 
information modeling and a calculation of the carbon footprint of construction. These issues 
should be considered in the updates of the structural engineering curricula in the coming years.  

Three managers working in structural design companies and hiring structural designers were 
interviewed for the study.  In addition, a questionnaire was conducted for a few team managers 
and supervisors of the structural design companies. According to them, the most important skill 
requirements of a newly graduated structural designer are the knowledge related to the calculat-
ing of structures and the knowledge of building information modeling and the preparation of struc-
tural plans. Structural designers are also required to have teamwork, communication, and inter-
action skills. The survey conducted to structural engineers having graduated some time ago 
showed that they were mostly satisfied with their studies included in the structural engineering 
degree. It was hoped that the teaching would include more practice of tasks and problems like 
those encountered in design companies through exercises that form larger entities. According to 
the survey, building information modeling and drawing up construction plans should also be prac-
ticed more during the studies. Also, according to the survey, they did not directly want to leave 
any studies out of the degree. In a survey of lecturers and full-time teachers teaching structural 
engineering at universities of applied sciences arose the effects of the decline in the competence 
of mathematics and natural sciences on the training of structural engineers. This problem should 
be addressed already in the lower school grades in order not to complicate the teaching of struc-
tural engineering math subjects. 

Based on the literature research, surveys and interviews, a proposal for an indicative curricu-
lum for a structural engineer was drawn up. It was divided into study units, study periods and their 
competence need. 

 
 
Keywords: Structural engineer, competence need, lifelong learning, university of applied 

sciences, structural engineering curriculum 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Teknologiateollisuus ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö, 

jonka tarkoituksena on muun muassa edistää ja kehittää suomalaista suunnittelu- ja 

konsulttitoimintaa. [1] Sen jäseninä on yli 140 suunnittelu- ja konsulttialan yritystä, 

joissa työskentelee noin 20 000 henkeä. Teknologiateollisuus on tehnyt osaajatarve-

selvityksen vuonna 2021. Sen mukaan teknologiateollisuus tarvitsee seuraavan 

kymmenen vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa, joista puolet tulevat kasvusta ja 

puolet eläköitymisistä. 60 % tästä tarpeesta on korkeakoulutettuja. [2] Ammattikor-

keakoulusta valmistuneita tarvitaan kaikille toimialoille vuodessa hieman alle 4 300 

henkilöä. Näistä 960 henkilöä tarvitaan selvityksen mukaan suunnittelu- ja konsult-

tialalle. Saman selvityksen mukaan ylemmän korkeakoulututkinnon saaneita osaajia 

tarvitaan suunnittelu- ja konsulttialalle 763 henkilöä vuodessa eli hieman yli 24 % 

osaajatarpeesta. Suunnittelu- ja konsulttialan yritysten mukaan tulevien vuosien tär-

keitä osaamisalueita ovat muun muassa projektinhallinta, liiketoiminnan ja teknolo-

gian johtaminen, suunnitteluosaaminen, dataosaaminen, inklusiivisuus, kiertotalous, 

vähähiilisyys, ohjelmistokehitys, tuotekehitys, rakennesuunnittelu, konetekniikka ja 

myynti. [2]  

Teknologiateollisuus ry:n kuuluva Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestö 

SKOLin vuonna 2019 tekemästä selvityksestä puolestaan ilmenee, että vuosittainen 

osaajavaje on keskimäärin 1000 korkeasti koulutettua rakennesuunnittelun osaajaa 

vuodessa. Selvityksessä arvioitiin, että kaikkiaan osaajavaje tulisi olemaan 2017–

2025 tarkasteluvälillä jopa 9400–14400 osaajaa. [3] Tätä osaajavajetta paikkaamaan 

Opetus- ja Kulttuuriministeriö on lisännyt vuosina 2020–2022 aloituspaikkoja ammat-

tikorkeakouluissa ja yliopistoissa runsaalla kymmenellä tuhannella. Kuitenkin sa-

maan aikaan ministeriö on kiristänyt valtion perusrahoituksen osuutta ammattikor-

keakoulujen liikevaihdosta. Tämä on johtanut oppilaitoksissa opetuksen tuntiresurs-

sien kiristymiseen ja opiskelijoiden omaehtoisen opiskelun määrän lisääntymiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin painotukset 

ovat muuttuneet viime vuosina huomattavasti. Uusimmassa mallissa rahoitus muo-
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dostuu koulutuksesta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta ja muista kou-

lutus-, tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteista. Isoin painotus on tutkintojen ajal-

laan suorittamisessa sekä jatkuvalla oppimisella. Opintojen sisällöistä ja ajoituksista 

päätetään kunkin oppilaitoksen tekemissä opetussuunnitelmissa ja niitä muutetaan 

hieman vuosittain. Päämääränä on saada mahdollisimman moni opintonsa aloittanut 

opiskelija valmistumaan määräajassa kuitenkin siten, että opiskelijalta vaadittava 

työmäärä pysyy kohtuullisella tasolla ja tasaisena opintojen aikana. 

Rakennussuunnittelun tietomallinnus on ollut arkipäivää arkkitehtitoimistoissa jo vuo-

sikymmeniä, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana myös rakenteiden suunnit-

telun tietomallinnus on yleistynyt. Tietomallinnusta käytetään nykyään sekä uudisra-

kennuskohteiden että korjausrakentamiskohteiden rakenteiden suunnittelussa. Tie-

tomallintamisen osaamisesta onkin tullut lähes perustaito, jonka rakennesuunnitteli-

jaksi valmistuvan insinöörin tulisi hallita.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää miten tämänhetkiset rakennetekniikan opetus-

suunnitelmat, ja opintojen sisällöt vastaavat viranomaisten ja työnantajien asettamiin 

osaamisvaatimuksiin vastavalmistuneille rakennesuunnittelijoille. Viranomaisilla ovat 

omat vaatimuksensa rakennesuunnittelijoille eri suunnittelutehtävien vaativuusluok-

kiin. Näissä pätevyysvaatimuksissa on selvästi esitetty tutkinto- ja opintopistevaati-

mukset eri kantaville rakennusmateriaaleille sekä rakennusfysiikalle ja korjausraken-

tamiselle. Tutkimuksella oli tarkoitus varmistaa näiden vaatimusten täyttyminen ny-

kyisessä opetussuunnitelmassa kahden esimerkkioppilaitoksen opetussuunnitelmia 

vertailemalla. 

Rakennesuunnittelutoimistoissa on tietyt vaatimukset heille palkattaville rakenne-

suunnittelijoille. Näitä vaatimuksia oli tarkoitus myös peilata rakennesuunnittelijoiden 

opintojen sisältöihin ja tutkia oliko opintojen painotuksessa mahdollisesti jotain kor-

jattavaa. Lisäksi oli tarkoitus tutkia, miten elinikäistä oppimista edistetään suunnitte-

luyrityksissä sekä olisiko mahdollisesti opintojaksoja, joita voisi jättää opintojen jäl-

keisiin suoritettaviin lisä- ja täydennysopintoihin.  

Lisäksi tässä työssä tutkittiin, olisiko jonkin aikaa sitten valmistuneilla rakennesuun-

nittelijoilla ajatuksia ja huomioita omista osaamistarpeistaan sekä suoritetun raken-

nusinsinöörin tutkinnon sisällöstä nykyisissä työtehtävissä. Lisäksi heidän lisä- ja täy-

dennyskoulutuksensa tarpeita ja ajatuksia pyrittiin kartoittamaan tässä tutkimuk-

sessa. 
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Tässä tutkimuksessa pyrittiin myös kartoittamaan ammattikorkeakoulujen rakenne-

tekniikan lehtoreiden ja päätoimisten tuntiopettajien havaintoja rakennetekniikan 

opetuksesta. Esimerkiksi ovatko opetusresurssit tai matematiikan osaamisen taso 

vaikuttaneet rakennetekniikan opetukseen ammattikorkeakouluissa. 

Työ päätettiin rajata Suomessa toimiviin ammattikorkeakouluihin ja niistä rakenne-

suunnittelijaksi valmistuvien rakennusinsinöörien osaamisvaatimuksiin. Opetussuun-

nitelmien vertailuun otettiin vain kaksi rakennetekniikan opiskelijamäärältään suurim-

pien joukkoon kuuluvaa oppilaitosta, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Metropo-

lia ammattikorkeakoulu.  

Tämä työ perustuu kirjallisuuteen ja sen osana tehtiin haastattelu- ja kyselytutkimus. 

1.3 Työn rakenne 

Tutkimuksen aluksi luvussa 2 on selvitetty rakennesuunnittelijoiden osaamisen teo-

reettista viitekehystä. Mitkä kaikki tahot määrittelevät ja asettavat vaatimuksia raken-

nesuunnittelijoiden osaamistarpeille ja miten tarkasti opintojen sisältöä ja niiden laa-

juutta on kuvattu eri vaativuusluokkien suunnittelutehtävissä sekä onko mahdollisesti 

muita pätevyyden osoittamiseen vaadittavia asioita. Luvussa 3 on selvitetty raken-

nesuunnittelijoiden koulutusta ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa Suo-

messa. Ammattikorkeakoulujen nykyisten rakennetekniikan opetussuunnitelmien si-

sältöä on peilattu viranomaisten asettamiin osaamisvaatimuksiin eri suunnitteluteh-

tävien vaativuusluokkiin. Luvussa 4 on käsitelty kysely- ja haastattelututkimusten si-

sältöä sekä niiden tuloksista on tehty yhteenvedot. Itse haastattelukysymykset sekä 

niiden tulokset on esitetty tarkemmin liitteissä B – D. Luvussa 5 on esitetty ehdotus 

rakennesuunnittelijoiden opetussuunnitelman uudesta sisällöstä. Ehdotuksessa on 

esitetty opintojaksojen sisältöjen kuvauksia sekä niiden osaamisvaatimuksia. Lu-

vussa 6 on esitetty yleisiä kehitysehdotuksia rakennesuunnittelijoiden koulutukseen 

ammattikorkeakouluissa. Tässä luvussa on perehdytty myös ammattikorkeakoulujen 

rahoitukseen sekä siihen, miten matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä 

elinikäinen oppiminen ovat vaikuttaneet tai tulevat vaikuttamaan rakennetekniikan 

koulutukseen ammattikorkeakouluissa. Luvussa 7 on esitetty yhteenveto tästä 

työstä. 
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2. OSAAMISVAATIMUKSET RAKENNESUUNNIT-
TELIJALLE  

Tässä luvussa käydään läpi eri viranomaisten sekä alalla toimivien instanssien ja 

järjestöjen rakennesuunnittelijoille asettamia osaamisvaatimuksia. Osa näistä vaati-

muksista perustus lakeihin ja asetuksiin sekä osa esimerkiksi FISE Oy:n esittämiin 

suunnittelutehtävien vaativuusluokkien mukaisiin osaamisvaatimuksiin. Loppukä-

dessä paikalliset rakennusvalvontaviranomaiset noudattavat em. vaatimuksia ja 

päättävät niiden soveltamisesta kussakin rakennushankkeessa, sen vaativuudesta 

riippuen, erikseen. 

2.1 Rakennesuunnittelijan työn kuva 

Rakennesuunnittelijan työtehtävät voivat vaihdella työnantajasta ja työntekijän ase-

masta yrityksessä riippuen hyvinkin paljon. Varsinaisesta työtehtävästä riippumatta 

rakennesuunnittelijan tulee tuntea ja ymmärtää yleisimpien runko- ja rakennetyyp-

pien toiminta rakennusmateriaalin mukaan. Rakennesuunnittelijan pitää pystyä 

suunnittelemaan rakennus lähtöarvojen perusteella turvallisesti ja kestävästi.  

Mekaniikan ja statiikan perusteiden sekä rakenteille tulevien kuormitusten ymmärtä-

minen on kaiken rakennesuunnittelun perusta. Vaikka rakenteiden mitoittamisen ja 

laskemisen avuksi on kehitetty lukuisia suunnitteluohjelmia, niiden käyttö on mahdo-

tonta ilman kertaluokkien ymmärtämistä. Rakennesuunnittelijan tulee pystyä arvioi-

maan mitoitusohjelmista saatavien tulosten mielekkyyttä sekä soveltuvuutta työn alla 

olevan kohteen rakenteisiin ja geometriaan. Ilman tätä ymmärrystä ja taitoa raken-

nesuunnittelu ei ole mahdollista.  

Suunnittelija voi olla erikoistunut betoni-, puu- ja teräsrakenteisiin tai joihinkin näistä. 

Jokaisella materiaalilla on omat suunnitteluohjeet ja -normit, joiden mukaan raken-

teet tulee suunnitella. Kaikki rakenteet on mitoitettava siten, että niillä on riittävä var-

muus murtoa ja haitallisia muodonmuutoksia vastaan. Kun rakenteet mitoitetaan eu-

rokoodien ja niiden kansallisten valintojen mukaan, voidaan todeta olennaisten tek-

nisten vaatimusten täyttyvän. [4]  
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2.2 Lait ja ohjeistukset 

2.2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Nykyisin voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki on 132/1999. Lakia ollaan par-

haillaan uudistamassa, mutta uudistus on tätä tutkimusta tehdessä edelleen kesken. 

Lain yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että luo-

daan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologista, taloudellista, so-

siaalista ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. [5] 

Lain 117 §:ssä käsitellään rakentamiselle asetettavia vaatimuksia. Rakennus tulee 

lain mukaan suunnitella siten, että se soveltuu ympäristöön ja maisemaan sekä täyt-

tää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset, täyttää siihen ennakoitavissa ole-

vat kuormitukset sekä olennaiset tekniset vaatimukset. Lisäksi rakennushankkee-

seen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan siten, että sen rakenteet 

ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuk-

sen suunnitellun käyttöiän. [5] Rakennesuunnittelijoita ohjaa erityisesti kohta, jossa 

määrätään, että rakennesuunnittelun on perustuttava rakenteiden mekaniikan sään-

töihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin. [5] 

Lisäksi rakennuksen käytön ja asennuksen aikaiset kuormitukset eivät saa aiheuttaa 

sortumista, lujuutta vai vakautta haittaavia muodonmuutoksia eikä vaurioittaa muita 

rakennuksen osia tai laitteita. [5] 

120 §:ssä määrätään rakennuksen suunnitelmista ja suunnittelijoista. Lähtökohtana 

on, että suunnittelija on aina luonnollinen henkilö. Laissa suunnittelutehtävät jaetaan 

vähäiseen, tavanomaiseen, vaativaan sekä poikkeuksellisen vaativaan suunnittelu-

tehtävään. Suunnittelutehtävän vaativuusluokka määräytyy rakennuksen ja raken-

nuspaikan ominaisuuksien perusteella.  

2.2.2 Ympäristöministeriö 

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuu-

desta (YM2/601/2015), jossa on esitetty tarkemmin vaatimuksia eri vaativuusluokkiin 

kullakin rakennusten suunnittualalla. Ohjeessa, joka ei ole velvoittava vaan tehty lain 

soveltamisen helpottamiseksi, on esitetty rakennesuunnittelijoita koskevia vaatimuk-

sia kantavien rakenteiden suunnittelua, rakennusfysikaalista suunnittelua sekä kos-

teusvaurion korjaussuunnittelua koskevissa taulukoissa. [6] Vaatimusluokkia on 
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maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tavanomainen, vaativa sekä poikkeukselli-

sen vaativa suunnittelutehtävä. Kullekin vaativuusluokalle on esitetty vaadittava tut-

kinto, vaadittavat opinnot sekä vaadittava työkokemus. 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on käynnistetty keväällä 2018 asettamalla 

parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä. Syksyllä 2021 uuden kaavoitus- ja ra-

kentamislain ehdotus, joka korvaisi vanhan maankäyttö- ja rakentamislain, lähetettiin 

lausuntokierrokselle.  Lakiehdotus keräsi lähes 550 lausuntoa helmikuuhun 2022 

mennessä. Huhtikuussa 2022 julkaistiin uusi ehdotus uudeksi rakentamislaiksi ja se 

on määrä viedä eduskunnan käsittelyyn vielä syksyllä 2022. Lakiehdotuksen 71 

§:ssä on kokonaan uutena asiana, että suunnittelijan on osoitettava pätevyytensä 

kyseisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan mukaiseen tehtävään ulkopuolisen, 

tähän tehtävään valtuutetun, toimijan antamalla todistuksella. [7] Eli saattaa olla tu-

lossa keskitetty pätevyysrekisteri kaikkien suunnittelijoiden pätevyyksistä, jonka pe-

rusteella rakennusvalvonnan on helpompi arvioida vaadittavien pätevyyksien täytty-

mistä kussakin hankkeessa. Uusi rakentamislaki tulisi voimaan 1.1.2024.  

Hallitus on antanut 15.9.2022 eduskunnalle esityksen uudesta maankäyttö- ja raken-

nuslaista. Esityksen pääasiallisena sisältönä ovat sääntelyn vaikuttavuuden paran-

taminen  ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden 

edistäminen sekä rakentamisen päätösten ja tietosisällön digitaalisuuden mahdollis-

taminen ja niiden hyödyntäminen myöhemmissä korjaus- ja muutostöissä. [8] Ra-

kentamisen hiilijalanjäljen selvittäminen on tulossa pakolliseksi osaksi rakennuslu-

paprosessia sekä lisäksi rakennusten elinkaariominaisuuksia tullaan korostamaan 

purkumateriaali- ja rakennusjätteiden hyödyntämisellä ja niiden aiempaa tarkemmilla 

selvityksillä. Rakentamisen lupakäsittely hoidetaan jo nykyisin lähes pelkästään säh-

köisessä muodossa, mutta esityksen mukaan tietomallien hyödyntäminen on tulossa 

pakolliseksi osaksi rakennusluvan käsittelyä. Lisäksi on tarkoitus kerätä kaikki digi-

taalinen tieto yhteen valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään 

suoraan joko tietomalleista tai muussa koneluettavassa muodossa olevista suunni-

telmista. [8] Tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi myös rakennesuunnittelijoiden 

työnkuvaan, kunhan tulevan tietojärjestelmän teknisistä ratkaisuista päästään yksi-

mielisyyteen ja niihin liittyvät haasteet saadaan ratkaistua. 

2.2.3 Asetukset 

Suomessa rakentamista koskeva ohjeistus on koottu Suomen rakentamismääräys-

kokoelmaan. Tämä ympäristöministeriön verkkosivuilta löytyvä määräyskokoelma on 
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viimeksi uudistettu täysin vuoden 2018 alussa, jolloin esimerkiksi kansallisista suun-

nitteluohjeista siirryttiin pelkästään Eurokoodin käyttöön. Rakentamismääräysko-

koelmaan on koottu kaikki voimassa olevat määräykset, asetukset sekä niihin liittyvät 

perustelumuistiot ja ohjeet. Näiden määräysten soveltaminen on tarkoitettu jousta-

vaksi siten kuin se rakennuksen ominaisuudet ja erityspiirteet huomioon ottaen on 

mahdollista. [4] 

Määräykset on jaettu seuraaviin rakentamista koskeviin kokonaisuuksiin: [4] 

• Suunnittelu ja valvonta 

• Rakenteiden lujuus ja vakaus 

• Paloturvallisuus 

• Terveellisyys 

• Käyttöturvallisuus 

• Esteettömyys 

• Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 

• Energiatehokkuus 

• Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sekä 

• Asuntosuunnittelu. 

Näistä ensimmäisessä ”Suunnittelu ja valvonta” -kokonaisuudessa on asetettu ra-

kennusten suunnittelijoille ja suunnitelmille tietyt vaatimukset. Näin varmistetaan, 

että kussakin hankkeessa toimivilla suunnittelijoilla on suunnittelutehtävien vaativuu-

desta riippuen riittävä asiantuntemus sekä ammattitaito. 

2.3 FISE Oy 

Rekisteriä rakennusalan pätevyyksistä ylläpitää tällä hetkellä FISE Oy, joka on riip-

pumaton ja neutraali toimija. Yritys pitää yllä myös rekisteriä LVI- ja kiinteistöalan 

pätevyyksistä. FISE Oy:n rekistereissä on 81 pätevyysnimikettä ja yli 9200 päte-

vyyttä. Suunnittelijapätevyyksiä on 34, joista osa perustuu maankäyttö- ja rakennus-

lakiin ja osa on alan tarvelähtöisiä pätevyyksiä. [9] Pätevyysluokat, johon pätevyyttä 

voidaan anoa, ovat FISE Oy:llä Tavanomainen, Vaativa (V ja V+) sekä Poikkeuksel-

lisen vaativa. Lisäksi jokainen pätevyys voidaan hakea erikseen uudisrakentamiseen 

(U) ja/tai korjaus- ja muutostyöhön (M). [9] Jokaisella pätevyysnimikkeellä on omat 

pätevyysvaatimuksensa, jotka koostuvat koulutus- ja työkokemusvaatimuksista. Alla 
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on esitetty esimerkkeinä betoni-, puu- ja teräsrakenteiden suunnittelijan koulutus- ja 

työkokemusvaatimukset eri pätevyysvaatimusluokkiin. Myönnetyt pätevyydet ovat 

voimassa seitsemän vuotta, jonka jälkeen ne on uusittava. Uusimiseen vaaditaan 

työkokemusta pätevyysluokan tai korkeamman vaativuusluokan mukaisissa tehtä-

vissä sekä lisäksi koulutusvaatimuksina 21 h tai 3 opintopisteen lisäkoulutus päte-

vyysluokan voimassaoloaikana (edelliset seitsemän vuotta). Jos pätevyysluokkaa ai-

koo korottaa, se tulee hakea uutena pätevyytenä. [10] [11] [12] 

2.3.1 Betonirakenteiden suunnittelijan koulutus- ja työkokemus-
vaatimukset 

Koulutusvaatimukset koostuvat tutkinnosta ja opinnoista. Opinnot voivat sisältää 

sekä tutkinnon osana suoritettuja sekä lisä- ja täydennyskoulutuksissa suoritettuja 

opintoja. [9] Pätevyysvaatimusten tutkintovaatimus pohjautuu maankäyttö- ja raken-

nuslain 120 §:n. Opintovaatimukset perustuvat Ympäristöministeriön ohjeeseen ra-

kennusten suunnittelijoista (YM2/601/2015) sekä Toptenrava.fi tulkintaohjeeseen 

120 f 02. [10] Opintoihin sisältyvä opinnäytetyö voidaan osittain sisällyttää opintoihin 

erillisten tulkintaohjeiden mukaisesti. Taulukossa 1 on esitetty betonirakenteiden 

suunnittelijoiden tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain. 
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 Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain. [10] 

 
TUTKINTO OPINNOT 

Tavanomainen 

Kyseiseen rakennesuunnit-
telutehtävään soveltuva ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan tutkinto, joka on vähin-
tään aiemman teknikon tai 
sitä vastaavan tutkinnon ta-
soinen. 

Vähintään 30 op rakennetekniikan sekä 
kyseessä olevien rakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka 
sisältävät seuraavia opintosuorituksia: 

• rakenteiden mekaniikka (väh. 
10 op) ja rakennesuunnittelu 

• materiaali- ja valmistustek-
niikka 

• betonirakenteiden suunnittelu 
(väh. 4 op) ja betonirakentami-
nen (väh. 4 op) 

Vaativa (V ja V+) 

Kyseiseen rakennesuunnit-
telutehtävään soveltuva ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan korkeakoulututkinto, 
aiempi ammatillisen kor-
kea-asteen tutkinto tai sitä 
vastaava tutkinto. 

Vähintään 40 op rakennetekniikan sekä 
kyseessä olevien rakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka 
sisältävät seuraavia opintosuorituksia: 

• rakenteiden mekaniikka (väh. 
15 op) ja rakennesuunnittelu 

• materiaali- ja valmistustek-
niikka 

• betonirakenteiden suunnittelu 
(väh. 8 op) ja betonirakentami-
nen (väh. 8 op) 

Poikkeuksellisen 
vaativa 

Kyseiseen rakennesuunnit-
telutehtävään soveltuva ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan ylempi korkeakoulutut-
kinto. 

Vähintään 45 op rakennetekniikan sekä 
kyseessä olevien rakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka 
sisältävät seuraavia opintosuorituksia: 

• rakenteiden mekaniikka (väh. 
20 op) ja rakennesuunnittelu 

• materiaali- ja valmistustek-
niikka ja materiaalimallit 

• betonirakenteiden suunnittelu 
(väh. 10 op) ja betonirakenta-
minen (väh. 10 op) 

• jännitettyjen rakenteiden suun-
nittelu 

 

Työkokemusvaatimukset perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain 120 §:ssä esitettyi-

hin vaatimuksiin. [10] Taulukossa 2 on esitetty betonirakenteiden suunnittelijan työ-

kokemus vaatimukset pätevyysluokittain. 
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 Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja 
muutostyön (K) pätevyydessä. [10] 

LUOKKA U K 

Tavanomainen 

Vähintään 3 vuoden kokemus 
avustamisesta vähintään tavan-
omaisissa kantavien rakenteiden 
suunnittelutehtävissä, joihin sisäl-
tyy betonirakenteiden suunnittelu-
tehtäviä. 

Sama kuin uudisrakentamisessa 
siten, että vähintään 1 vuosi koke-
muksesta on rakenteiden korjaus- 
ja muutostöiden suunnittelutehtä-
vistä sisältäen betonirakenteiden 
korjaussuunnittelua. 

V 

Vähintään 4 vuoden kokemus ta-
vanomaisista kantavien rakentei-
den suunnittelutehtävistä ja vähin-
tään 2 vuoden kokemus avusta-
misesta vaativissa kantavien ra-
kenteiden suunnittelutehtävissä. 
Kokemusta tulee olla yhteensä 6 
vuotta ja sen tulee sisältää betoni-
rakenteiden suunnittelutehtäviä. 

Sama kuin uudisrakentamisessa 
siten, että vähintään 2 vuotta ko-
kemuksesta on rakenteiden kor-
jaus- ja muutostöiden suunnittelu-
tehtävistä sisältäen betoniraken-
teiden korjaussuunnittelua. 

V+ 

Vähintään 4 vuoden kokemus 
vastuullisena suunnittelijana V 
luokan kantavien rakenteiden 
suunnittelutehtävissä sisältäen 
betonirakenteiden suunnitteluteh-
täviä. Kokemusta tulee olla yh-
teensä vähintään 6 vuotta. 

Sama kuin uudisrakentamisessa 
siten, että vähintään 2 vuotta ko-
kemuksesta on rakenteiden kor-
jaus- ja muutostöiden suunnittelu-
tehtävistä sisältäen betoniraken-
teiden V luokan korjaussuunnitte-
lua. 

Poikkeuksellisen 
vaativa 

Vähintään 10 vuoden kokemus 
kantavien rakenteiden suunnitte-
lutehtävistä, josta vähintään 6 
vuotta V ja V+ luokan suunnittelu-
tehtävistä tai avustamisesta Poik-
keuksellisen vaativissa tehtävissä, 
sisältäen vähintään 4 vuotta vas-
tuullisena suunnittelijana toimi-
mista vähintään Vaativissa tehtä-
vissä. Kokemukseen tulee sisäl-
tyä V+ luokan kohteita. Edellä 
mainittu 6 vuoden kokemus tulee 
olla hankittu tutkinnon suorittami-
sen jälkeen. Kokemuksen tulee si-
sältää kantavien betonirakentei-
den suunnittelua. 

Sama kuin uudisrakentamisessa 
siten, että vähintään 3 vuotta ko-
kemuksesta on rakenteiden kor-
jaus- ja muutostöiden suunnittelu-
tehtävistä sisältäen betoniraken-
teiden V+ luokan korjaussuunnit-
telua. 

 

Työkokemuksen kertymisen laskemiseksi on esitetty erillisiä ohjeita FISE Oy sivuilla.  
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2.3.2 Puurakenteiden suunnittelijan koulutus- ja työkokemus-
vaatimukset 

Kuten betonirakenteiden suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset myös puurakentei-

den suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslakiin, 

sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin sekä Toptenrava.fi tulkintaohjeisiin. Puura-

kenteiden suunnittelijan pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja 

työnäytevaatimuksista. [11] Taulukossa 3 on esitetty puurakenteiden suunnittelijoi-

den tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.  

 Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain. [11] 

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT 

Tavanomainen 

Kyseiseen rakennesuunnit-
telutehtävään soveltuva ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan tutkinto, joka on vähin-
tään aiemman teknikon tai 
sitä vastaavan tutkinnon ta-
soinen. 

Vähintään 30 op rakennetekniikan sekä 
kyseessä olevien rakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka 
sisältävät seuraavia opintosuorituksia: 

• rakenteiden mekaniikka (väh. 10 
op) ja rakennesuunnittelu 

• materiaali- ja valmistustekniikka 

• puurakenteiden suunnittelu (väh. 
4 op) ja puurakentaminen 

• puutuotetekniikka 

Vaativa (V ja V+) 

Kyseiseen rakennesuunnit-
telutehtävään soveltuva ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan korkeakoulututkinto, 
aiempi ammatillisen kor-
kea-asteen tutkinto tai sitä 
vastaava tutkinto. 

Vähintään 40 op rakennetekniikan sekä 
kyseessä olevien rakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka 
sisältävät seuraavia opintosuorituksia: 

• rakenteiden mekaniikka (väh. 15 
op) ja rakennesuunnittelu 

• materiaali- ja valmistustekniikka 

• puurakenteiden suunnittelu (väh. 
10 op, josta korkeintaan 3 op voi-
daan korvata betoni- ja teräsra-
kenteiden opinnoilla) ja puuraken-
taminen 

• puutuotetekniikka 

Poikkeuksellisen 
vaativa 

Kyseiseen rakennesuunnit-
telutehtävään soveltuva ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan ylempi korkeakoulutut-
kinto. 

Vähintään 45 op rakennetekniikan sekä 
kyseessä olevien rakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka 
sisältävät seuraavia opintosuorituksia: 

• rakenteiden mekaniikka (väh. 20 
op) ja rakennesuunnittelu 

• materiaali- ja valmistustekniikka ja 
materiaalimallit 

• puurakenteiden suunnittelu (väh. 
10 op) ja puurakentaminen 

• puutuotetekniikka 

 

Lopputyö voidaan osittain sisällyttää suoritettuihin opintoihin erillisen, FISE Oy si-

vuilta löytyvien, tulkintaohjeiden mukaisesti.  

 



12 
 

Puurakenteiden suunnittelijan työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain on esitetty 

taulukossa 4. Vaatimukset perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain 120 §:n, Ympä-

ristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) 

sekä Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista 

(YM1/601/2015) julkaisuihin. [11] 

 Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja 
muutostyön (K) pätevyydessä. [11] 

LUOKKA U K 

Tavanomainen 

Vähintään 3 vuoden kokemus 
avustamisesta vähintään tavan-
omaisissa kantavien rakenteiden 
suunnittelutehtävissä, joihin sisäl-
tyy puurakenteiden suunnittelu-
tehtäviä. 

Sama kuin uudisrakentamisessa 
siten, että vähintään 1 vuosi koke-
muksesta on rakenteiden korjaus- 
ja muutostöiden suunnittelutehtä-
vistä sisältäen puurakenteiden 
korjaussuunnittelua. 

V 

Vähintään 4 vuoden kokemus ta-
vanomaisista kantavien rakentei-
den suunnittelutehtävistä ja vähin-
tään 2 vuoden kokemus avusta-
misesta vaativissa kantavien ra-
kenteiden suunnittelutehtävissä. 
Kokemusta tulee olla yhteensä 6 
vuotta ja sen tulee sisältää puura-
kenteiden suunnittelutehtäviä. 

Sama kuin uudisrakentamisessa 
siten, että vähintään 2 vuotta ko-
kemuksesta on rakenteiden kor-
jaus- ja muutostöiden suunnittelu-
tehtävistä sisältäen puurakentei-
den korjaussuunnittelua. 

V+ 

Vähintään 4 vuoden kokemus 
vastuullisena suunnittelijana V 
luokan kantavien rakenteiden 
suunnittelutehtävissä sisältäen 
puurakenteiden suunnittelutehtä-
viä. Kokemusta tulee olla yh-
teensä vähintään 6 vuotta. 

Sama kuin uudisrakentamisessa 
siten, että vähintään 2 vuotta ko-
kemuksesta on rakenteiden kor-
jaus- ja muutostöiden suunnittelu-
tehtävistä sisältäen puurakentei-
den V luokan korjaussuunnittelua. 

Poikkeuksellisen 
vaativa 

Vähintään 10 vuoden kokemus 
kantavien rakenteiden suunnitte-
lutehtävistä, josta vähintään 6 
vuotta V ja V+ luokan suunnittelu-
tehtävistä tai avustamisesta Poik-
keuksellisen vaativissa tehtävissä, 
sisältäen vähintään 4 vuotta vas-
tuullisena suunnittelijana toimi-
mista vähintään Vaativissa tehtä-
vissä. Kokemukseen tulee sisäl-
tyä V+ luokan kohteita. Edellä 
mainittu 6 vuoden kokemus tulee 
olla hankittu tutkinnon suorittami-
sen jälkeen. Kokemuksen tulee si-
sältää kantavien puurakenteiden 
suunnittelua. 

Sama kuin uudisrakentamisessa 
siten, että vähintään 3 vuotta ko-
kemuksesta on rakenteiden kor-
jaus- ja muutostöiden suunnittelu-
tehtävistä sisältäen puurakentei-
den V+ luokan korjaussuunnitte-
lua. 

 

Työkokemuksen kertymisen laskemiseksi on esitetty erillisiä ohjeita FISE Oy sivuilla. 

Työnäytteinä vaaditaan V, V+ ja Poikkeuksellisen vaativissa pätevyysluokissa 2 koh-

teen rakennesuunnitelmat, joista ilmenee osaamisen taso ja suunnittelukohteiden 

vaativuus. [11] 
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2.3.3 Teräsrakenteiden suunnittelijan koulutus- ja työkokemus-
vaatimukset 

Teräsrakenteiden suunnittelijan pätevyysvaatimukset perustuvat Maankäyttö- ja ra-

kennuslakiin, sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin sekä Toptenrava.fi tulkintaohjei-

siin. Pätevyysvaatimukset koostuvat myös teräsrakenteiden suunnittelijan pätevyy-

den osalta koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista. [12] Taulukossa 5 on 

esitetty koulutus- ja opintojen vaatimukset pätevyysluokittain. 

 Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain. [12] 

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT 

Tavanomainen 

Kyseiseen rakennesuunnit-
telutehtävään soveltuva ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan tutkinto, joka on vähin-
tään aiemman teknikon tai 
sitä vastaavan tutkinnon ta-
soinen. 

Vähintään 30 op rakennetekniikan sekä 
kyseessä olevien rakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka 
sisältävät seuraavia opintosuorituksia: 

• rakenteiden mekaniikka (väh. 10 
op) ja rakennesuunnittelu 

• materiaali- ja valmistustekniikka 

• teräsrakenteiden suunnittelu (väh. 
5 op) ja teräsrakentaminen 

• terästuotetekniikka 

Vaativa (V ja V+) 

Kyseiseen rakennesuunnit-
telutehtävään soveltuva ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan korkeakoulututkinto, 
aiempi ammatillisen kor-
kea-asteen tutkinto tai sitä 
vastaava tutkinto. 

Vähintään 40 op rakennetekniikan sekä 
kyseessä olevien rakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka 
sisältävät seuraavia opintosuorituksia: 

• rakenteiden mekaniikka (väh. 15 
op) ja rakennesuunnittelu 

• materiaali- ja valmistustekniikka 

• teräsrakenteiden suunnittelu (väh. 
10 op) ja teräsrakentaminen 

Muun kuin rakennustekniikan tutkinnon 
suorittaneelta edellytetään FISE:n hyväk-
symän Eurokoodi -koulutuksen sekä te-
räsrakenteiden harjoitustyön ja tentin suo-
rittamista. Tällä varmistetaan teräsrungon 
stabiiliuden osaaminen. 

Poikkeuksellisen 
vaativa 

Kyseiseen rakennesuunnit-
telutehtävään soveltuva ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan ylempi korkeakoulutut-
kinto. 

Vähintään 45 op rakennetekniikan sekä 
kyseessä olevien rakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan liittyviä opintoja, jotka 
sisältävät seuraavia opintosuorituksia: 

• rakenteiden mekaniikka (väh. 20 
op) ja rakennesuunnittelu 

• materiaali- ja valmistustekniikka ja 
materiaalimallit 

• teräsrakenteiden suunnittelu (väh. 
10 op) ja teräsrakentaminen 

Muun kuin rakennustekniikan tutkinnon 
suorittaneelta edellytetään fiisen hyväksy-
män Eurokoodi -koulutuksen sekä teräs-
rakenteiden harjoitustyön ja tentin suorit-
tamista. Tällä varmistetaan teräsrungon 
stabiiliuden osaaminen. 
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Lopputyö voidaan osittain sisällyttää suoritettuihin opintoihin erillisen, FISE Oy si-

vuilta löytyvien, tulkintaohjeiden mukaisesti. 

Teräsrakenteiden suunnittelijan työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain on esi-

tetty taulukossa 6. Vaatimukset perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain 120 §:n, Ym-

päristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta 

(YM2/601/2015) sekä Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien 

vaativuusluokista (YM1/601/2015) julkaisuihin. [12] 

 Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja 
muutostyön (K) pätevyydessä. [12] 

LUOKKA U K 

Tavanomainen 

Vähintään 3 vuoden kokemus 
avustamisesta vähintään tavan-
omaisissa kantavien rakenteiden 
suunnittelutehtävissä, joihin sisäl-
tyy teräsrakenteiden suunnittelu-
tehtäviä. 

Sama kuin U:ssa siten, että vähin-
tään 1 vuosi kokemuksesta on ra-
kenteiden korjaus- ja muutostöi-
den suunnittelutehtävistä sisäl-
täen teräsrakenteiden korjaus-
suunnittelua. 

V 

Vähintään 4 vuoden kokemus ta-
vanomaisista kantavien rakentei-
den suunnittelutehtävistä ja vähin-
tään 2 vuoden kokemus avusta-
misesta vaativissa kantavien ra-
kenteiden suunnittelutehtävissä. 
Kokemusta tulee olla yhteensä 6 
vuotta ja sen tulee sisältää teräs-
rakenteiden suunnittelutehtäviä. 

Sama kuin U:ssa siten, että vähin-
tään 2 vuotta kokemuksesta on 
rakenteiden korjaus- ja muutostöi-
den suunnittelutehtävistä sisäl-
täen teräsrakenteiden korjaus-
suunnittelua. 

V+ 

Vähintään 4 vuoden kokemus 
vastuullisena suunnittelijana V 
luokan kantavien rakenteiden 
suunnittelutehtävissä sisältäen te-
räsrakenteiden suunnittelutehtä-
viä. Kokemusta tulee olla yh-
teensä vähintään 6 vuotta. 

Sama kuin U:ssa siten, että vähin-
tään 2 vuotta kokemuksesta on 
rakenteiden korjaus- ja muutostöi-
den suunnittelutehtävistä sisäl-
täen teräsrakenteiden V luokan 
korjaussuunnittelua. 

Poikkeuksellisen 
vaativa 

Vähintään 10 vuoden kokemus 
kantavien rakenteiden suunnitte-
lutehtävistä, josta vähintään 6 
vuotta V ja V+ luokan suunnittelu-
tehtävistä tai avustamisesta Poik-
keuksellisen vaativissa tehtävissä, 
sisältäen vähintään 4 vuotta vas-
tuullisena suunnittelijana toimi-
mista vähintään Vaativissa tehtä-
vissä. Kokemukseen tulee sisäl-
tyä V+ luokan kohteita. Edellä 
mainittu 6 vuoden kokemus tulee 
olla hankittu tutkinnon suorittami-
sen jälkeen. Kokemuksen tulee si-
sältää kantavien teräsrakenteiden 
suunnittelua. 

Sama kuin U:ssa siten, että vähin-
tään 3 vuotta kokemuksesta on 
rakenteiden korjaus- ja muutostöi-
den suunnittelutehtävistä sisäl-
täen teräsrakenteiden V+ luokan 
korjaussuunnittelua. 

 

Työkokemuksen kertymisen laskemiseksi on esitetty erillisiä ohjeita FISE Oy sivuilla. 

Työnäytteinä vaaditaan V, V+ sekä Poikkeuksellisen vaativissa pätevyysluokissa 2 
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kohteen rakennesuunnitelmat, joista ilmenee osaamisen taso ja suunnittelukohtei-

den vaativuus. [12] 

 

2.4 Osaamisvaatimusten hyväksyminen rakennusvalvonnassa  

Vallitsevat osaamisvaatimukset, rakennushankkeen laajuudesta ja vaativuudesta 

riippuen, todennetaan käytännössä rakennusvalvontojen toimesta. Rakennusvalvon-

nat tarkastavat lain ja asetusten sekä FISE Oy:n vaatimusten täyttymisen käytän-

nössä. Rakennusvalvontojen käytännöt suunnittelijoiden hyväksymisessä vaihtele-

vat kuitenkin riippuen kunnasta hyvinkin paljon. Joissakin pienemmissä kunnissa ra-

kennustarkastajat saattoivat aiemmin hyväksyä rakennesuunnittelijoiksi henkilöitä, 

joilla ei ollut edes varsinaista rakennesuunnittelijan koulutusta. Nykyään kuitenkin 

useat rakennusvalvonnat noudattavat toptenrava.fi -sivuilta löytyviä yhteisiä käytän-

töjä. Rakentamisen Topten -käytännöissä mukana olevia kuntia ovat, heidän sivu-

jensa mukaan, Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, 

Lahti, Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Lohja, Tuusula, Rauma, Ke-

rava, Kaarina, Raasepori, Mäntsälä, Valkeakoski, Naantali, Forssa, Akaa, Janak-

kala, Uusikaupunki, Ylivieska, Kalajoki, Kauniainen, Masku, Tammela, Jokioinen, 

Ypäjä ja Humppila. [13] Lisäksi ainakin Hämeenlinna noudattelee Toptenrava.fi -si-

vujen käytäntöjä. Topten -sivuilta löytyy useita Pks- sekä Topten -tulkintaohjekortteja 

rakentamisen eri osa-alueilta.  

Toptenrava.fi sivujen Pks-korttiluettelosta löytyy tulkintaohjekortti 120 f 02 rakenne-

suunnittelijoiden kelpoisuuden tulkintaohjeeksi. Kuvassa 1 on esitetty kyseinen kortti. 

Tulkintaohje on tehty aiemmin mainittuun Ympäristöministeriön ohjeeseen rakennus-

ten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) pohjalta. Asetuksesta poiketen 

vaativa suunnittelutehtävä on jaettu tässä tulkintaohjeessa, FISE Oy:n tavoin, vaati-

vuusluokkiin Vaativa (V) ja Vaativa + (V+). 
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Kuva 1. TOPTEN-rakennusvalvonnat Pks-tulkintaohjekortti 120 f 02 B [13] 

Tulkintaohjekortin avulla rakennustarkastajat voivat helposti määritellä kohteen ra-

kennesuunnittelun vaativuusluokan rakennuksen ominaisuuksien perusteella sekä 
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tarkastaa suunnittelijan kuhunkin kelpoisuusvaatimukseen vaadittavien opintojen si-

sältö ja niiden laajuus. Tätä samaa tulkintaohjekorttia voidaan käyttää apuna myös 

suunnitellessa rakennesuunnittelijan koulutuksen opintojaksoja ja niiden sisältöjä. 

Myös suunnittelijat voivat sen avulla arvioida suorittamansa tutkinnon soveltuvuutta 

kuhunkin vaativuusluokkaan sekä mahdollisesti vaadittavien lisä- ja täydennysopin-

tojen sisältöä sekä laajuutta. 

2.4.1 Lupapiste.fi -palvelu 

Rakennushankkeiden luvat käsitellään nykyisin monessa kunnassa sähköisesti. 

Yleisesti käytössä on lupapiste.fi -palvelu, jonka kautta haetaan ja myönnetään toi-

menpide-, rakennus- sekä purkuluvat. Joissakin kunnissa on käytössä heidän oma 

sähköinen rakennuslupajärjestelmänsä, jonka käyttöön löytyy ohjeet kuntien omilta 

sivuilta.  

Lupapisteessä jokaisen hakemuksen tekemisen yhteydessä kysytään suunnittelu-

tehtävän vaativuuksista sekä suunnittelijan pätevyyksistä. Suunnittelijat saavat täy-

tettyä kohdat itse sekä lisättyä omat tutkinto- ja muut todistuksensa hakemukselle 

helposti. Tällä tavoin rakennustarkastajien on helpompi arvioida suunnittelijoiden pä-

tevyyden soveltuvuudesta kyseiseen hankkeeseen.  

Tulevaisuudessa, uuden rakentamislain tullessa voimaan, saadaan toivottavasti pä-

tevyyksistä suoraan linkki rekisterinpitäjän ja lupapisteen välille. Tämä nopeuttaisi 

vastuuhenkilöiden tietojen tarkistamista sekä heidän hyväksymistään hankkeen osa-

puoleksi. 
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3. RAKENNESUUNNITTELIJOIDEN KOULUTUK-
SEN SISÄLTÖ 

Tässä luvussa esitellään rakennesuunnittelijoiden koulutusta Suomessa, kuten kou-

lutuspaikat, rakennesuunnittelijoiden koulutuksen sisältöä ammattikorkeakouluissa, 

rakennesuunnittelijoiden koulutusta yliopistoissa sekä tarkastellaan jatkuvaa oppi-

mista sekä rakennesuunnittelijoille tarjottavia lisä- ja täydennyskoulutuksia esimerkin 

avulla. 

3.1 Rakennesuunnittelijoiden koulutuspaikat Suomessa 

Rakennesuunnittelijoita koulutetaan Suomessa useissa eri yliopistoissa ja ammatti-

korkeakouluissa. Rakennesuunnittelija voi suorittaa opinnot joko yliopistossa tai am-

mattikorkeakoulussa. Ylempinä korkeakoulututkintoina ovat diplomi-insinööri ja insi-

nööri (ylempi AMK) sekä alempana korkeakoulututkintona insinööri (AMK). 

Diplomi-insinöörin tutkinto on kaksiosainen, jossa ensin suoritetaan 180 opintopis-

teen tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen 120 opintopisteen diplomi-insinöö-

rin tutkinnot. Rakennusalan diplomi-insinöörejä, joilla on rakennesuunnittelijan pää-

aineopinnot suoritettuna, koulutetaan kuvan 2 mukaisissa yliopistoissa: [14] 

 

Kuva 2. Rakennusalan Diplomi-insinöörien koulutuspaikat Suomessa 

Rakennusinsinööri (ylempi AMK) tutkinto-opiskelijaksi voi hakea AMK tutkinnon jäl-

keen, kun on hankkinut tekniikan alalta työkokemusta vähintään 24 kuukautta. Ra-

kennusinsinööri (ylempi AMK) tutkintoja koulutetaan kuvan 3 mukaisissa ammatti-

korkeakouluissa: [14] 
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Kuva 3. Rakennusinsinööri YAMK koulutuspaikat Suomessa 

Kuvassa 4 on esitetty ammattikorkeakoulut, joissa koulutetaan rakennusinsinööri 

AMK-tutkinnon suorittaneita ja rakennetekniikkaan erikoistuneita insinöörejä: [14] 

 

Kuva 4. Rakennusalan insinööri AMK koulutuspaikat Suomessa 

Tutkintoja ohjaavat laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyk-

sestä (93/2017) sekä Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonai-

suuksien viitekehyksestä (120/2017). [15] Ammattikorkeakouluopetusta ohjaavat 

seuraavat säädökset: [15] 
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• Ammattikorkeakoululaki (932/2014) 

• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014) 

• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä mak-

suista (1440/2014) 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen 

laskentakriteereistä (117/2019) 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen 

laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen 3 

kohdan muuttamisesta (1130/2020) 

• Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) 

• Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998) 

3.2 Yliopistojen opetussuunnitelmat 

Rakennesuunnittelijoiden diplomi-insinöörien koulutus on keskittynyt aiemmin mai-

nittuihin Aalto-yliopistoon, Tampereen yliopistoon sekä Oulun yliopistoon. [14] Kou-

lutuksen laajuus on 300 opintopistettä sisältäen tekniikan kandidaatin ja diplomi-insi-

nöörin tutkinnot. Tampereen yliopiston rakennetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto 

koostuu seuraavista opinnoista: [16] [17] 

Kandidaatin tutkinto 180 opintopistettä: 

• Rakennustekniikan yhteiset opinnot vähintään 71 opintopistettä 

• Rakennustekniikan matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot vähintään 45 

opintopistettä 

• Talonrakentamisen aineopinnot vähintään 45 opintopistettä, joihin sisältyy myös 

10 opintopisteen Tekniikan alan kandidaatintyö  

• Vapaasti valittavat opinnot 

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 opintopistettä: 

• Rakennustekniikan yhteiset opinnot vähintään 12 opintopistettä 

• Rakennesuunnittelun syventävät opinnot vähintään 80 opintopistettä, joihin sisäl-

tyy myös 30 opintopisteen diplomityö 

• Rakennustekniikan vapaasti valittavat opintojaksot 
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Myös yliopistojen rakennesuunnittelijoiden opintoja ohjaavat suunnittelijoiden päte-

vyysvaatimusten mukaiset opintojen sisältö- ja laajuusvaatimukset. Riittävän työko-

kemuksen hankkimisen jälkeen yliopistosta valmistunut diplomi-insinööri voi hakea, 

ilman erillisiä lisäopintoja, kantavien rakenteiden poikkeuksellisen vaativan suunnit-

telijan pätevyyttä FISE Oy:ltä. 

3.3 Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat  

Ammattikorkeakoululain 14 §:n mukaan ammattikorkeakoulut päättävät omista ope-

tussuunnitelmistaan. Korkeakoulututkintoon johtavien opintojen pituuden tulee olla 

kolmesta neljään vuotta. [18] Rakennusinsinööri AMK -tutkinto on laajuudeltaan 240 

opintopistettä ja se on pääsääntöisesti mahdollista suorittaa neljässä vuodessa. To-

teutusmuotoina voivat olla päivä- tai monimuotototeutus.  

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014) 2 §:n mukaan ammat-

tikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: [19] 

1) Perus- ja ammattiopintoja 

2) vapaasti valittavia opintoja 

3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä 

4) opinnäytetyö. 

Kyseisen asetuksen mukaisesti rakennusinsinööri AMK-opinnot koostuvat kaikille 

yhteisistä perusopinnoista, jotka sisältävät monipuolisesti matemaattisluonnontie-

teellisiä opintoja kuten matematiikkaa, fysiikkaa, statiikkaa, mekaniikkaa sekä raken-

nusfysiikkaa. Lisäksi yhteisiin perusopintoihin sisältyy ammattialan perusopintoja, 

viestinnän sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opintoja.  

Perusopintojen lisäksi tutkintoon sisältyy runsaasti syventäviä ammattiaineopintoja, 

joista muodostuvat pää- ja sivuaineopintokokonaisuudet oppilaitoksista riippuen 

vaihtelevilla sisällöillä. Tutkintoon sisältyviä vapaasti valittavia opintoja voi halutes-

saan suorittaa, vaikka toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Niiden laa-

juus ja toteutustapa vaihtelee myöskin oppilaitosten välillä. Opintoihin kuuluvat myös 

oleellisena osana pakollinen työharjoittelu, mahdollisesti erilaisia projektitöitä tai ke-

hitysprojekteja yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa sekä opinnäytetyö. Opin-

näytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä. 
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3.4 Ohjeelliset opetussuunnitelmat ja niiden soveltaminen 

Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja am-

mattikorkeakoulut ovat yhdessä laatineet jo 2007 rakennesuunnittelun ohjeellisen 

opetussuunnitelman. Siinä ammattikorkeakoulujen rakennesuunnittelijoiden koulu-

tuksen suunnittelun avuksi luotiin rakennesuunnittelun suuntaavien opintojen opinto-

kokonaisuudet ja niiden sisällä ohjeelliset opintojaksot. Opintokokonaisuudet ja nii-

den laajuudet tässä raportissa olivat [20] 

• Rakennusfysiikka 9 op 

• Rakenteiden mekaniikka 21 op 

• Betonirakenteet 22 op 

• Puurakenteet 11 op 

• Teräsrakenteet 11 op 

• Pohjarakenteet 15 op sekä 

• Rakennesuunnittelua tukevia opintoja 17–28 op 

Raportissa on myös esitetty kullekin opintojaksolle ohjeellinen laajuus, ajoitus, tavoit-

teet, ydinaines sekä täydentävä- ja erityistietämys. Pohjana näille opintokokonai-

suuksien ja opintojen laajuuksille oli silloisen, nykyään jo vanhentuneen, Suomen 

rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset suunnittelijoiden opintojen 

laajuuksille A ja AA vaativuusluokissa.  

Tähän tutkimukseen on verrattu kahden ammattikorkeakoulun rakennusinsinööri 

AMK tutkintojen opetussuunnitelmia. Esimerkeiksi on valittu Metropolia ja Tampe-

reen ammattikorkeakoulut, joissa oli 2021 lukumääräisesti eniten rakennusalan opis-

kelijoita. [21] Molempien rakennustekniikan 2022 aloittavien rakennusinsinöörien 

opetussuunnitelmien sisältö ja ajoitus on haettu oppilaitosten yleisiltä sivuilta. Taulu-

kossa 7 on vertailtu perus- ja ammattiopintojen laajuuksia ja ajoituksia. [22] [23]  
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 Opetussuunnitelmien vertailu 

 
 

Opintojaksoja on kummassakin oppilaitoksessa enemmän, mutta opintojaksot on ja-

oteltu sisältöjensä mukaisesti parhaiten sopivan pääotsikon alle. Opintojaksojen si-

sältöjä on arvioitu opintojaksokuvausten perusteella, jotka löytyvät oppilaitosten ajoi-

tustaulukoista.  

Kun näitä opintojen sisältöjä ja laajuuksia verrataan aiemmin kuvassa 1 esitettyyn 

TOPTEN-rakennusvalvonnat Pks-tulkintaohjekorttiin 120 f 02 B, niin nähdään että 

molemmissa oppilaitoksissa on mahdollista suorittaa perustutkinnon aikana kanta-

vien rakenteiden Vaativan (V) rakennesuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset opinto-

jen osalta. Myös poikkeuksellisen vaativan kelpoisuusluokan vaatimukset täyttyvät 

opintojen osalta, mutta insinööri AMK tutkinnon jälkeen tulisi vielä suorittaa joko 

ylempi AMK- tai diplomi-insinöörin tutkinto. Kaikissa vaativuusluokissa on myös täy-

tettävä aiemmin esitetyt työkokemusvaatimukset ennen kuin rakennusvalvontaviran-

omaiset voivat hyväksyä suunnittelijan.  

FISE Oy:n vaatimukset kantavien rakenteiden vaativan luokan suunnittelijan (V) pä-

tevyysvaatimukset betoni-, puu- ja teräsrakenteissa täyttyvät kummankin oppilaitok-

sen opetussuunnitelmien laajuuksien perusteella. Työkokemusvaatimukset sekä 

puu- ja teräsrakenteiden suunnittelijapätevyyksien myöntämiseksi vaadittavat työ-

näytteet on luonnollisesti myös täytettävä ja toimitettava ennen pätevyyksien hake-

mista ja myöntämistä. 

Opintojakso 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K YHT. 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K YHT.

Matematiikka 5 3 5 13 6 6 12

Fysiikka  ja rakennusfysiikka 5 7 12 5 5 10

Statiikka ja rakenteiden mekaniikka 5 10 5 5 2 27 8 5 5 3 21

Rakennusalan tietotekniikka ja 

mallintaminen
5 5 10 5 2 5 5 17

Talonrakennuksen perusteet 5 5 3 13 5 5

Mittaustekniikka 5 5 3 3

Infra- ja geotekniikan ja 

pohjarakentamisen opintojaksot
5 5 5 10 5 20

Rakentamistuotannon ja -talouden 

opinnot
5 5 10 5 5 5 5 20

Betonirakenteiden opintojaksot 5 5 5 3 5 23 5 1 5 5 16

Puurakenteiden opintojaksot 5 5 10 2 5 4 11

Teräsrakenteiden opintojaksot 5 5 10 2 5 4 11

Korjausrakentamisen opintojaksot 5 5 10 3 3

Talo- ja talonrakennustekniikan 

opintojaksot
5 5 13 4 17

Viestinnän opintojaksot 5 2 7 3 3 6

Ruotsin kielen opintojaksot 5 5 4 4

Englannin kielen opintojaksot 5 5 3 3

Työharjoittelu 10 10 10 30 2,5 2,5 5 5 7,5 7,5 30

Opinnäytetyö 15 15 5 10 15

Projektityö 10 10

Vapaastivalittavat opintojaksot 5 5 5 15 5 5 5 15

30 35 30 40 35 40 10 20 240 31,5 31,5 30,0 32,0 32,5 37,5 21,0 23,0 239

Metropolia TAMK

Opintojen ajoitus ja laajuudet, aloitus 2022



24 
 

3.5 Lisä- ja täydennyskoulutus 

3.5.1 Jatkuvan oppimisen tavoitteet 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt 21.8.2019 Jatkuvan oppimisen uudis-

tus -hankkeen (OKM33:00/2019), jonka toimikausi kestää 31.3.2023 asti. Hankkeen 

tavoitteena on jatkuvan oppimisen järjestelmän uudistaminen vastaamaan tulevai-

suuden tarpeita. [24] Työikäisten osaamisen kehittäminen vastaamaan työelämän 

muutosten aiheuttamiin osaamistarpeisiin tukee mielekkäitä työuria, hyvää työllisyys-

kehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. 

[25]  Jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanoa on esitetty hankkeen 

sidosryhmätilaisuudessa 30.3.2022. Kuvassa 5 on esitetty, miten uudistuksessa jat-

kuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisuutena. Hankejulkaisun mukaan ”Kokonais-

tarkastelussa otetaan huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoi-

tuksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoima-

poliittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltäminen uuteen järjestel-

mään.” [26]  

 

Kuva 5. Jatkuvan oppimisen kokonaisuus [26] 
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Jatkuvan oppimisen uudistuksen visiona ja tavoitteina on, että [25]  

• Jokainen kehittää osaamistaan työuran aikana. 

o Jokaisella mahdollisuus uudistaa osaamistaan ennakoitavasti, jotta 

työssä kehittyminen, työllistyminen uusiin tehtäviin ja uralla eteneminen 

olisi mahdollista. 

o Osallistumisen tasa-arvo lisääntyy. 

• Kaikilla on työllistymisen ja merkityksellisen elämän edellyttämät tiedot, taidot ja 

osaaminen. 

o Osaamistaso nousee. 

o Työllisyysaste nousee. 

o Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 25–64-vuotiaiden määrä ja osuus 

kasvaa ja perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien 25–64-vuotiaiden 

määrä ja osuus vähenee. 

• Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista. 

o Osaava työvoima tukee kestävää kasvua, innovaatioita, kilpailukykyä ja 

sitä kautta hyvinvointia. 

o Työnantajilla on osaavaa työvoimaa. 

o Työyhteisöt tukevat uuden oppimista. 

Jatkuvan oppimisen uudistuksen toteuttamisen ajoitukset on esitetty kuvassa 6. Sen 

mukaan syyskuussa 2022 saataisiin työttömyysturvalakiin päätoimisen opiskelun 

määritelmän mahdolliset muutokset. 
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Kuva 6. Jatkuvan oppimisen uudistuksen toteutus [25] 

3.5.2 Esimerkkejä nykyisistä täydennyskoulutuksista 

Tampereen yliopisto (JORak) 

Tampereen yliopistolla on kehitetty pilottimalli jatkuvaan oppimiseen rakennusteknii-

kassa (JORak). Pilotti jatkuu 31.7.2023 asti ja se tarjoaa mallin työuran aikaiseen 

osaamisen kehittämiseen yliopistossa kaikille rakennusalalla toimiville insinööreille 

ja diplomi-insinööreille. [27] Tavoitteena on kehittää erilaisia etäoppimiseen soveltu-

via oppimistapoja ja ohjauspalveluja, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opin-

tojen hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Opetustarjontaa löytyy infrarakentamisen, 

rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon opintokokonaisuuksista. [27] Rakenne-

suunnittelijoille on tarjolla opintojaksoja rakenteiden mekaniikasta, alumiiniraken-

teista, betonirakenteista, teräsrakenteista, puurakenteista, sillanrakennuksesta, kor-

jausrakentamisesta sekä palotekniikasta, rakennusfysiikasta ja -akustiikasta. Osa 

tarjottavista opintojaksoista kuuluu kandidaatin tutkintoon. Suoritetuista opinnoista 

saa opintosuoritusotteen, jolla voi todistaa suoritetut opintojaksot, niiden laajuudet ja 

saadut arvosanat. [27] 

Ammattikorkeakoulujen rahoituksessa, uusimman opetus- ja kulttuuriministeriön ra-

hoitusmallin mukaan, elinikäinen oppiminen tuottaa 9 % kokonaisrahoituksesta. Sii-

hen on esimerkkinä olevissa oppilaitoksissa Tampereen yliopistossa ja Metropolia 

ammattikorkeakoulussakin selvästi panostettu. Kummatkin oppilaitokset tarjoavat 

osaamisen täydentämiseen erilaisia erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sekä avoi-

men ammattikorkeakoulun opintoja. Erikoistumis- ja täydennyskoulutusten avulla ra-

kennesuunnittelijat voivat täydentää ja syventää omaa osaamistaan sekä saada li-
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sää opintopisteitä hakiessaan esimerkiksi FISE Oy:n myöntämää korkeampaa päte-

vyysluokkaa. Lisäksi pätevyyden uusimiseen vaadittavat lisäkoulutusopintopisteet 

on mahdollista suorittaa näillä opintojaksoilla.  

Metropolia ammattikorkeakoulu täydennyskoulutukset 

Metropolia ammattikorkeakoulussa tarjotaan korjausrakentamiseen, tietomallintami-

seen, rakenteiden statiikkaan ja mekaniikkaan liittyviä täydennyskoulutuksia. Taulu-

kossa 8 on esimerkkinä Metropolia ammattikorkeakoulun tarjoamia rakennus- ja kiin-

teistöalan lisä- ja täydennyskoulutuksia vuonna 2022. [28] Huomattava osa tämän 

syksyn taulukossa luetelluista lisä- ja täydennyskoulutuksista liittyy kuntotutkimuk-

siin, terveelliseen rakentamiseen ja hyvään sisäilmaan sekä rakentamisen tietomal-

lintamiseen. Edellä lueteltujen opintojen lisäksi ensi vuonna on käynnistymässä erit-

täin ajankohtainen 15 opintopisteen Rakentamisen ympäristöasiantuntija-koulutus, 

johon kuuluvat 5 op ympäristöluokitusten mukainen rakentaminen, 5 op rakennuksen 

hiilijalanjäljen optimointi sekä kiertotalous ja purkujätteen käsittely. [28] 

 Esimerkki Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksista vuonna 2022  

 

Lisäksi Metropolia ammattikorkeakoulu on kouluttanut yrityksille räätälöityjä raken-

netekniikan koulutuksia ja suunnitteilla vuodeksi 2023 on muun muassa statiikan ja 

mekaniikan koulutuksia. [29] 
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4. KYSELYTUTKIMUS JA HAASTATTELUT 

Tässä luvussa on esitetty kysely- ja haastattelututkimuksen tutkimuskysymykset, nii-

den sisältö sekä yhteenveto niiden tuloksista. Tarkemmin yksittäiset kysymykset 

sekä niiden vastausten sisältö on esitetty työn lopussa olevissa liitteissä B-D. 

4.1 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää myös eri osapuolten näkökulmia ja mielipiteitä 

rakennesuunnittelijoiden osaamisvaatimuksiin kyselyillä sekä haastatteluilla. Kyselyt 

päätettiin tehdä muutamia vuosia sitten valmistuneille rakennesuunnittelijoille, am-

mattikorkeakouluissa rakennetekniikkaa opettaville henkilöille sekä suunnittelutoi-

mistojen ja -tiimien vetäjille. Jokaiselle kohderyhmälle laadittiin omat kysymykset ja 

oma kyselylomake. Kyselyt päätettiin toteuttaa verkkokyselyinä jotakin sopivaa alus-

taa käyttäen. Tällä tavoin oli mahdollista tavoittaa nopeasti mahdollisimman monta 

vastaanottajaa kohderyhmistä ilman suuria kustannuksia. Verkkokyselyt toteutettiin 

kesän ja alkusyksyn 2022 aikana. 

Haasteena oli saada lähetettyä kyselyitä oikeille henkilöille. Henkilötietoja on nykyi-

sin lähes mahdoton saada tietosuoja-asetuksen takia, joten tähän kysyttiin apua 

SKOL ry suunnittelun ja konsultoinnin kehityspäälliköltä Matti Kiiskiseltä. Hänen mie-

lestään paras keino saada suunnittelijoiden ja tiiminvetäjien kyselyjä jaettua oikealle 

kohderyhmälle oli jakaa linkit kyselyihin heidän rakennetyöryhmän jäsenten kautta 

heidän yrityksiinsä. Kyselylinkit lähetettiin kesäkuun alussa arviolta 10 yritykseen ja 

n. 15 henkilölle, mutta kesän aikana vastauksia tuli vain muutamia. Tämän vuoksi 

kyselylinkit lähetettiin rakennetyöryhmän jäsenille uudestaan elokuun alussa. Tällä 

kertaa kysely lähetetiin 15 yritykseen ja 20 henkilölle. Tämän jälkeen vastauksia tu-

likin hieman enemmän. Vastaanottajia pyydettiin myös jakamaan kyselyä eteenpäin 

kollegoilleen, joten tarkkaa tietoa siitä, että kuinka monelle rakennesuunnittelijalle ja 

suunnittelutoimistojen ja -tiimien vetäjälle kyselylomake lopulta päätyi, ei ole. 

Ammattikorkeakoulujen rakennetekniikan opettajien kyselyyn poimittiin vastaanotta-

jat satunnaisesti oppilaitosten verkkosivujen henkilökunnan yhteystiedoista. Haas-

teena tässä menetelmässä oli, että useinkaan ei löydy tarkkaa erittelyä opetettavista 

opintojaksoista. Vastaanottajiksi poimittiin noin 80 rakennetekniikan lehtoria ja tun-

tiopettajaa. Palautteiden perusteella osa vastaanottajista toimikin muissa tehtävissä 
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kuin rakennetekniikan opetustehtävissä, joten osa näistäkään kyselyistä ei tavoitta-

nut kohderyhmää. Kyselyitä lähetettiin Metropolia ammattikorkeakoulun, Tampereen 

ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun 

sekä Hämeen Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan lehtoreille. 

Kaikki kyselyt päätettiin kerätä nimettöminä, jolloin ei tullut ongelmia tietosuoja-ase-

tuksen määräysten kanssa. Tarkoituksena oli saada vastauksia mahdollisimman 

usealta vastaanottajalta, joten kyselyiden pituus päätetiin rajata siten, että vastaami-

nen veisi työaikaa vain 10–20 minuuttia. Vastauksia kyselyihin odotettiin kesäkuun 

alusta elokuun loppuun, mutta vastauksia tuli loppujen lopuksi yllättävän vähän. Täl-

laisiin kohdennettuihin kyselyihin voisi odottaa enemmänkin vastauksia, mutta luul-

tavasti loma-aika ja toisaalta taas lomaltapaluun aika ei ole paras ajankohta tällai-

selle tutkimukselle. Tutkimuksen valmistumisen aikataulu kuitenkin rajoitti vastaus-

ten odottamiseen varattua aikaa. 

Haastatteluihin saatiin osallistumaan muutama henkilö, jotka toimivat rakennesuun-

nitteluyrityksissä esimiestehtävissä. Heidän haastattelunsa tehtiin kesä – heinä-

kuussa 2022. Haastattelukysymykset olivat pääosin samoja kuin verkkokyselyissä, 

mutta haastattelemalla pystyin vielä esittämään haastateltaville henkilöille tarkenta-

via kysymyksiä sekä sain myös keskusteltua aiheista paremmin. Kaikki haastattelut 

suoritettiin etänä ja ne tallennettiin myöhempää yhteenvetoa varten.  

4.2 Kyselyjen tulokset 

Kullekin vastaanottajaryhmälle laadittiin kysymykset erikseen. Aluksi oli muutama 

taustakysymys ja valmistuneilta rakennesuunnittelijoilta, rakennetekniikan opettajilta 

sekä suunnittelutiimien vetäjiltä kysyttiin näkemyksiä rakennesuunnittelijoiden osaa-

mistarpeista. Kyselylomakkeet ovat liitteissä B–D. Kyselylomakkeissa osa kysymyk-

sistä oli monivalintakysymyksiä, joilla haluttiin selvä ja vertailtavissa oleva vastaus. 

Loput kysymyksistä olivat vapaampia kysymyksiä, joissa kysyttiin henkilöiden mieli-

pidettä tai kommenttia johonkin tiettyyn asiaan. Näin saatiin myös enemmän ja laa-

jempia vastauksia, kuin pelkästään tiukasti formaalilla kyselyllä.  

Kyselylomakkeet päätettiin toteuttaa vuodesta 2016 Microsoftin O365-palveluun 

osana kuuluvalla Microsoft Forms verkkokyselytyökalulla. Sen avulla on mahdollista 

laatia kyselyjä ja saada vastauksista yhteenvedot. Kyselytulokset saadaan tarvitta-

essa vietyä Microsoftin Excel-ohjelmaan, jossa datan analysointi ja muokkaaminen 
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on helppoa. Lisävahvuutena Microsoft Forms toimii erittäin hyvin myös mobiililait-

teissa, jolloin kyselyihin vastaaminen on mahdollista muuallakin kuin vain työpis-

teellä. 

Lähetettyihin kyselyihin saatiin elokuun lopun määräaikaan mennessä seuraavasti 

vastauksia: 

• Muutamia vuosia sitten valmistuneet rakennesuunnittelijat  23 vastausta 

• Ammattikorkeakoulujen lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat  12 vastausta 

• Rakennesuunnittelutoimistojen ja -tiimien vetäjät   14 vastausta 

Kaikki vastaukset kerättiin nimettöminä, eikä mitään IP-osoitteita tallennettu. Kenen-

kään vastauksia ei siten pystytä jäljittämään. Toisaalta myöskään ei voida varmistua 

siitä, että henkilö todella toimii vastaustensa mukaisissa tehtävissä, mutta tähän on 

nyt pakko luottaa. 

4.2.1 Muutamia vuosia sitten valmistuneet rakennesuunnittelijat 

Tässä kyselyssä (ks. liite B) tiedusteltiin pohjatietoina, että kauanko oli kulunut aikaa 

valmistumisesta, rakennesuunnittelukokemusta, nykyisiä työtehtäviä sekä käytössä 

olevia suunnitteluohjelmistoja. Lisäksi kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan suo-

rittamansa rakennesuunnittelijan tutkinnon osaamissisältöjä verrattuna heidän nykyi-

siin työtehtäviinsä sekä olisiko jonkun osan tutkinnon sisällöstä voinut jättää myö-

hemmin suoritettaviin lisä- ja täydennyskoulutuksiin ja millaisia lisä- ja täydennyskou-

lutustarpeita heillä mahdollisesti on tällä hetkellä. Lopuksi pyydettiin ajatuksia, kom-

mentteja ja kehitysehdotuksia liittyen ammattikorkeakoulujen rakennesuunnittelijoi-

den koulutukseen liittyen. Yhteenveto kyselyn tuloksista on esitetty seuraavissa kap-

paleissa. Vastausten erittelyt on esitetty tarkemmin liitteessä. 

Tämän kyselyn vastaajista suurimmalla osalla tutkinnon suorittamisesta oli kulunut 

aikaa 5 vuotta tai alle. Heidän omat opintonsa ovat vielä tuoreessa muistissa, joten 

osaamistarpeita on varmasti ollut suhteellisen helppo peilata eteen tulleisiin työteh-

täviin. He olivat toimineet rakennesuunnittelijoina kuitenkin kauemmin aikaa, kuin 

mitä tutkinnon suorittamisesta oli kulunut. Tämä viittaa selvästi siihen, että työt ra-

kennesuunnittelijana on aloitettu jo opintojen aikana. Tämä on nykyään hyvin yleistä 

rakennusalan insinööreillä, jotka aloittavat harjoittelijana alan yrityksissä jo opiskelu-

aikana, tekevät yritykselle mahdollisesti projektityön ja jopa opinnäytetyön. Näin ra-

kennesuunnittelukokemusta kertyy jo opintojen aikana. Työtehtävä oli lähes kaikilla 
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vastaajilla rakennesuunnittelija, mutta vastaajien joukossa oli myös muutama hen-

kilö, jotka toimivat suunnittelutehtävien sijaan erilaisissa rakennushankkeiden pro-

jektinhallinnan ja projekti-insinöörin tehtävissä. 

Vastaajilla on käytössään keskimäärin kolme suunnitteluohjelmaa. Yleisimmin käy-

tössä ovat Trimble:n Tekla Structures sekä Autodesk:n AutoCad, joita käyttää lähes 

jokainen vastaajista. Kolmanneksi yleisin vastaajien käytössä oleva ohjelmisto on 

FEM-ohjelma Autodesk:n Robot Structural Analysis, jota käyttää lähes puolet vas-

taajista. Lisäksi kyselyssä oli mukana myös muu vaihtoehto, johon vastaajat saivat 

lisätä vaihtoehdoista puuttuvia suunnitteluohjelmia. Annettujen vaihtoehtojen lisäksi 

vastaajilla on käytössään seuraavia suunnitteluohjelmia: 

• Staad 

• Scia 

• Woodfocus 

• Pupax 

• Doflämpö 

• Mathcad 

• Solibri 

• Comsol 

Vastaajista suurimmalle osalle ohjelmiston kielellä ei ollut merkitystä. Ainoastaan 5 

vastaajaa oli sitä mieltä, että ohjelmistojen käyttöliittymän kielellä oli jotain merkitystä 

sen käytettävyyteen työtehtävissä. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa osaamistaan tutkinnon suorittamisen jälkeen 

ja oliko mahdollisesti jotain asioita, joihin olisi ollut selvästi enemmän tarvetta panos-

taa jo opintojen aikana. Tähän tuli vastaajilta paljon pitkiä vastauksia. Eniten toivottiin 

perussuunnitteluosaamisen opintojen syventämistä. Useiden vastaajien mukaan 

opintojaksojen esimerkit olivat ehkä liian yksinkertaisia verrattuna mitoitustilanteisiin, 

joita tulee vastaan suunnittelutoimistoissa. Lisäksi useat vastaajista toivoivat, että 

suunnittelu- ja mitoitusohjelmien käyttöä rakenteiden mitoitukseen olisi käyty enem-

män läpi. Yksittäisistä ohjelmistoista ylivoimaisesti tärkeimpiä olivat vastaajien mie-

lestä FEM-ohjelmien, Autocadin sekä Tekla Structuren perusteiden osaaminen, joita 

heidän mukaansa tarvitaan nykyisissä työtehtävissä todella paljon.  
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Vastaajat eivät olisi jättäneet mitään opintoja suorittamastaan tutkinnosta täydennys-

koulutukseen. Toisaalta rakennesuunnittelijan ammattiaineiden opintojaksoja kaivat-

tiin muutamissa vastauksissa enemmän kuin ehkä kaikille ammattikorkeakouluissa 

opiskelevien yhteisiä opintojaksoja. Matriisien käsin laskennasta kommentoitiin, että 

sen ajan voisi käyttää FEM-ohjelmien harjoitteluun. Pääsääntöisesti vastaajat olivat 

suhteellisen tyytyväisiä rakennesuunnittelijan tutkintoon sisältyneisiin opintojaksoi-

hin. Lisä- ja täydennyskoulutusta vastaajat arvioivat tarvitsevansa tällä hetkellä ra-

kenteiden mitoittamisen osaamisen syventämiseen. Osa vastaajista tarvitsisi lujuus-

opin syventäviä opintojaksoja ja osa eri kantavien rakennusmateriaalien mitoittami-

sen opintoja. Muutama vastaaja aikoo jatkaa opintoja edelleen ja suorittaa YAMK tai 

DI tutkinnon tulevaisuudessa. Esimiestehtävät kiinnostavat myös muutamaa vas-

taaja, joihin he tarvitsisivat lisäkoulutusta. 

Vastaajilta pyydettiin kommentteja ja kehitysehdotuksia ammattikorkeakoulujen ra-

kennesuunnittelijoiden koulutukseen ja tähän saatiinkin paljon pitkiä vastauksia ja 

pohdintoja suoritetusta rakennustekniikan insinööri AMK-tutkinnosta. Päällimmäi-

senä nousi esiin rakenteiden mallintamis- ja mitoittamisohjelmistojen osaamisen tär-

keys heti ensimmäisestä työpaikasta lähtien. Toivottiin myös laajempia harjoitustöitä, 

joissa käytäisiin esimerkiksi kokonaisen rakennuksen mitoittamisen kaikki vaiheet 

läpi rakennemallin muodostamisesta, rakenteiden statiikan laskennasta aina lu-

juusoppiin liitoksineen. Tämä vastaisi ehkä enemmän työelämässä vastaantulevia 

haasteita, joissa lähtöarvoja ei ole valmiiksi annettu.  

4.2.2 Ammattikorkeakoulujen rakennetekniikan opettajat 

Tämän kyselyn (ks. liite C) pohjatietoina kysyttiin työkokemusta rakennetekniikan 

opettajana. Vastaajilta tiedusteltiin arviota opetusresurssien riittävyydestä suhteessa 

osaamisvaatimuksiin sekä matemaattisten taitojen heikentymisen mahdollisia vaiku-

tuksia rakennetekniikan opetukseen. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin heidän oman 

osaamisensa kehittämisen tukemisesta oppilaitoksissa sekä opetuskäytössä olevien 

suunnitteluohjelmien ajantasaisuutta ja kuinka niiden opetus on järjestetty oppilaitok-

sissa. Lopuksi pyydettiin ajatuksia, ehdotuksia sekä kommentteja rakennesuunnitte-

lijoiden koulutukseen ammattikorkeakouluissa. Yhteenveto kyselyn tuloksista on esi-

tetty seuraavissa kappaleissa. Vastausten erittelyt on esitetty tarkemmin liitteessä. 

Tässä kyselyssä suurin osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä ja avoimia teks-

tikysymyksiä oli vain kaksi. Vaikka vastaajia oli suhteellisen vähän, niin siitä huoli-

matta vastaajilla oli erittäin hyviä huomioita rakennusinsinöörien koulutuksen reali-
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teeteista tällä hetkellä. Vastaajien oppilaitoksia ei tarkoituksella kysytty pohjatie-

doissa, ettei se vaikuttaisi myöhempiin vastauksiin. Vastaajat olivat suhteellisen ko-

keneita opettajia. Heistä lähes puolet oli työskennellyt rakennetekniikan opettajana 

yli 10 vuotta ja vasta alalle tulleita uusia opettajia oli vastaajissa vain yksi henkilö. 

Kaikkien vastaajien mielestä opintojaksojen osaamisvaatimukset ja niihin varatut 

opetusresurssit eivät kohtaa. Koska rakennesuunnittelijalla on tietyt osaamisvaati-

mukset jo viranomaistenkin puolesta, niin opetusresursseja saisi olla vastaajien mie-

lestä enemmän. Lisäksi jokainen vastaaja oli havainnut matematiikan osaamisen ta-

son vaikuttaneen rakennetekniikan ammattiaineiden opetukseen jonkin verran tai 

huomattavasti. 

Vastaajista suurin osa on voinut kehittää omaa ammatillista osaamistaan työnanta-

jan tuella.  Osa vastaajista ei ole tarvinnut osaamisen kehittämistä ja kahden vastaa-

jan mukaan heidän työnantajansa ei mahdollista oman ammatillisen osaamisen ke-

hittämistä. Tämä kuulostaa erikoiselta tilanteelta ja syytä tähän voi vain pohtia. Vas-

taajista joku on saanut suoritettua työn ohessa YAMK-tutkinnon, mutta yleensä eri-

laisiin koulutuksiin ja seminaareihin osallistumista on tuettu työantajan toimesta. Osa 

vastaajista on kehittänyt omaa osaamistaan omatoimisesti osallistumalla ohjelmisto-

koulutuksiin tai suorittamalla esimerkiksi ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnot. 

Oppilaitoksissa on tämä kyselyn vastausten perusteella käytössään uusimmat alan 

ohjelmistot ja ainoastaan yhden vastaajan mukaan heillä käytettävät ohjelmistot ovat 

ajastaan jäljessä. Suurimmassa osassa oppilaitoksista on erikseen opettaja teo-

riapohjan, niiden soveltamisen ja ohjelmistojen opettamiseen. Ainoastaan kolmen 

vastaajan mukaan sama opettaja opettaa kaikki nämä asiat opiskelijoille heidän op-

pilaitoksessaan.  

Lähes jokaisen vastaajan mukaan heidän oppilaitoksensa ja yhteistyöyritysten välillä 

on keskusteluyhteys ja yrityksiltä tulee viestiä opiskelijoiden osaamistarpeista aina-

kin jonkin verran. Osalla oppilaitoksista on tiiviimpi keskusteluyhteys yrityksiin, ja he 

keskustelevat enemmän yhdessä opiskelijoiden osaamistarpeista. 

Vastaajilta pyydettiin lopuksi ajatuksia, kommentteja ja kehitysehdotuksia rakenne-

tekniikan opetukseen liittyen. Tähän olikin paljon ajatuksia ja kommentoitavaa, joten 

vastauksista tuli pitkiä. Vastaajien mukaan matemaattisten aineiden perustaitojen 

puute on heijastunut opetukseen. Näiden perustaitojen opetukseen olisikin panostet-

tava perusopetuksessa jo ennen ammattikorkeakouluun tulemista. Rakenneteknii-

kan perusteiden kuten statiikan, mekaniikan ja lujuusopin perusteiden opetukseen 

pitäisi vastaajien kommenttien mukaan panostaa ammattikorkeakouluissa nykyistä 
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enemmän, jolloin syventävien ammattiaineiden opintojaksoilla voitaisiin paneutua sy-

ventämään tätä osaamista. Opiskelijoiden osaamistaso vastaisi ehkä näin paremmin 

suunnittelutoimistoissa vastaan tulevia ensimmäisiä työtehtäviä. Ammattikorkeakou-

lujen kiristynyt valtion rahoitus on vastaajien mukaan näkynyt opetuksessa. Opetta-

jille on tullut lisää opetettavia kursseja ja aloituspaikkoja on lisätty aiemmista vuo-

sista. Tämä on tuonut opettajille paljon lisää työtä ja opiskelijoiden osaamistason pi-

täminen edes nykyisellä tasolla on haastavaa. Joidenkin vastaajien mukaan jopa 

opintojaksojen suorittamisen pisterajoista on jouduttu tinkimään, että saadaan opis-

kelijoita valmistumaan. Tähän ongelmaan jonkun vastaajan mukaan ollaan heidän 

oppilaitoksessaan suunnittelemassa yliopistoista tuttua käytäntöä, jossa opintojak-

sojen teoriaosuudet pidettäisiin massaluentoina ja sen lisäksi pidettäisiin laskuhar-

joituksia 20–30 hengen pienryhmille. Lisäksi opiskelija-assistenttien käyttämistä on 

myös pohdittu tässä systeemissä, jolloin leikatuillakin tuntikehyksillä saataisiin sama 

määrä kontaktiluentoja kuin ennen valtion rahoituksen leikkauksia. Yhtenä komment-

tina nousi esiin ammattikorkeakoulujen digitaalisen opintotarjontaportaalin campu-

sonline.fi kautta suoritettavat opinnot. Vastaajan mukaan osa tarjottavista opintojak-

soista voi olla sellaisia, joiden suorittamiseen ei vaadita käytännön osaamista eikä 

opintojen suorittajan henkilöllisyydestä voida riittävästi varmistua. Jos tällä tavoin saa 

korvattua jopa pakollisia opintojaksoja, syö se vastaajan mukaan kaikkien ammatti-

korkeakoulujen arvostusta. 

4.2.3 Suunnittelutoimistojen ja suunnittelutiimien vetäjät 

Tämän kyselyn (ks. liite D) pohjatietoina selvitettiin vastaajien työtehtävä yrityksessä 

ja suunnittelutoimiston koko, jossa he työskentelevät. Seuraavaksi vastaajilta halut-

tiin arvioita siitä, että onko joku osaaminen tai asia, joka ratkaisee uuden rakenne-

suunnittelijan palkkaamisen heidän yrityksiinsä sekä mitä aiheita pitäisi painottaa 

opintojen aikana ja miten hyvin vastavalmistuneiden rakennesuunnittelijoiden osaa-

mistaso vastaa yritysten tarpeisiin. Seuraavaksi pyydettiin arvioimaan, että olisiko 

joku osa-alue, jonka voisi jättää rakennesuunnittelijan tutkinnosta lisä- ja täydennys-

koulutuksessa suoritettavaksi sekä miten elinikäistä oppimista tuetaan yrityksissä. 

Lopuksi myös tässä kyselyssä pyydettiin kommentteja ja kehitysehdotuksia raken-

nesuunnittelijoiden koulutukseen ja ammattikorkeakoulusta valmistuvan rakenne-

suunnittelijan osaamisvaatimuksiin. Yhteenveto kyselyn tuloksista on esitetty seu-

raavissa kappaleissa. Vastausten erittelyt on esitetty tarkemmin liitteessä. 

Vastauksia tähän kyselyyn tuli myös hieman vähemmän, kuin ehkä aluksi oli ajateltu 

ja toivottu. Ensimmäisiä pohjatietokysymyksiä lukuun ottamatta tässä kyselyssä 
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kaikki kysymykset olivat avoimia tekstikysymyksiä. Vastaajat olivat selvästi pohtineet 

vastauksiaan huolellisesti, eikä muutamalla sanalla kuitattuja vastauksia ollut lain-

kaan. Suurin osa tähän kyselyyn vastanneista työskentelee suurissa yli 20 hengen 

suunnittelutoimistossa. Tätä kyselyä jaettiin SKOL ry rakennetyöryhmän jäsenten 

kautta Suomen suurimpiin suunnittelutoimistoihin, joten kysely ei tavoittanut ketään, 

joka olisi työskennellyt pienessä alle viiden hengen suunnittelutoimistossa. Kaikki tä-

hän kyselyyn vastanneet henkilöt toimivat yritystensä esimiestehtävissä. Suurin osa 

vastaajista työskentelee suunnittelutoimistojen projekti-, ryhmä-, osasto- tai alue-

päällikkönä. Myös yksi yrityksensä liiketoiminnan kehitysjohtaja sekä yksi toimitus-

johtaja vastasi tähän kyselyyn. 

Kysyttäessä tärkeintä asiaa tai osaamista, joka ratkaisee nuoren rakennesuunnitte-

lijan palkkaamiseen yritykseen, lähes jokaisessa vastauksessa painotettiin tärkeim-

pänä asiana matemaattisten aineiden, rakenteiden mekaniikan sekä suunnittelualan 

opintojaksojen arvosanoja vastavalmistuneiden rakennesuunnittelijoiden palkkaami-

sessa. Suunnitteluohjelmistojen käytön osaaminen, kiinnostus rakennesuunnitteluun 

sekä palkattavan henkilön halu oppia uutta on tärkeässä osassa useissa vastauk-

sissa. Työharjoittelu sekä opinnäytetyön tekeminen yrityksessä on monella vastaa-

jalla keino valita heille sopivia uusia rakennesuunnittelijoita. Usea vastaaja palkkaa 

opintojen loppupuolella olevia opiskelijoita harjoitteluun ja tätä kautta yritykset saavat 

tutustutettua ja koulutettua uudet työntekijänsä suoraan yrityksen järjestelmiin ja me-

netelmiin. Lisäksi moni vastaaja painotti palkattavan henkilön tiimityöskentely- ja vuo-

rovaikutustaitoja, ja he palkkaavatkin omien vastaustensa mukaan ihmisiä eikä tut-

kintoja. Erityisesti työhaastattelutilanteissa vahva, reipas ja osaava esiintyminen on 

usein erittäin suuressa osassa uutta henkilöä palkatessa. 

Vastaajien mukaan tärkein painotettava asia opintojen aikana on rakenteiden statii-

kan, mekaniikan ja lujuusopin osaaminen. Suunnittelurutiinin ja -osaamisen puuttu-

minen voi näkyä aloittelevien rakennesuunnittelijoiden arkuutena aloittaa uusia mi-

toitus- ja suunnittelutehtäviä. Oman työn rakennelaskelmien tarkastamista tulisi vas-

taajien mukaan myös harjoitella jo opintojen aikana. Lisäksi erittäin monen vastaajan 

mukaan uusien rakennesuunnittelijoiden kyky tuottaa kunnollisia suunnitelmia ja pii-

rustuksia omista laskelmistaan on monin paikoin heikkoa. Rakennus- ja rakenne-

suunnitelmien lukemisen osaaminen on erittäin tärkeä taito ja erityisesti virallisten 

ohjeiden mukaisten rakennepiirustusten laatimiseen pitäisi saada riittävästi rutiinia jo 

opintojen aikana. Pienten yksittäisten harjoitustöiden sijaan opiskelijoilla tulisi teettää 

laajempia harjoitustöitä. Joissa käytäisiin läpi koko rakennesuunnittelijan tehtävä-

polku tehtävän annosta rakennemallin muodostamiseen ja mitoittamiseen joko käsin 
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tai tietokoneella ja edelleen aina rakennepiirustusten laatimiseen laskelmien poh-

jalta. Jokaisella rakennetekniikan opintojaksolla tulisi harjoitustyön lopuksi tuottaa vi-

rallisten kaltaiset rakennesuunnitelmat nimiöineen ja tietokenttineen, jolloin tulisi 

myös osaamista ja näkemystä niiden tuottamiseen. Kyseessä on kuitenkin rakenne-

suunnittelijan tärkein lopputuotos, jota asiakkaille suunnittelutoimistoista tuotetaan. 

Opiskelijoilla on vastaajien mukaan usein myös vaikeuksia hahmottaa rakennesuun-

nittelijan roolia rakennushankkeessa. Työmaatekniikan ja rakennusprojektin koko-

naisuuden hahmottamisen osaaminen on tärkeä taito, että pystyy toiminaan esimer-

kiksi elementtisuunnittelijana rakennusprojekteissa. Yksittäinen, erittäin mielenkiin-

toinen huomio yhdeltä vastaajalta oli, että perustusrakenteiden mitoittamisen osaa-

minen on selkeä puute useilla aloittelevilla rakennesuunnittelijoilla. 

Rakennesuunnittelijoiden työkokemuksen karttuessa, voivat he usein erikoistua jo-

honkin tiettyyn rakennusmateriaaliin tai rakennuksen suunnittelun osa-alueeseen. 

Tällaiset erityistä osaamista vaativat suunnittelutaidot, kuten jännitetyt betoniraken-

teet, seisminen mitoitus, värähtely, lasirakenteet sekä erilaiset liittorakenteet, voi-

daan hyvin jättää vastaajien mukaan lisä- ja täydennyskoulutukseen. Useat ammat-

tikorkeakoulusta valmistuneet rakennesuunnittelijat jatkavat opintojaan ja suorittavat 

YAMK- ja DI-tutkinnon, jolloin rakennesuunnitteluosaaminen syvenee huomattavasti. 

Kuitenkin vastauksissa toivottiin myös rakennesuunnittelun perusasioiden ja niiden 

sovellutusten osaamisen syventämiseen tarkoitettuja lisä- ja täydennyskoulutuksia. 

Näiden koulutusten kohderyhmänä voisi olla suunnittelijat, joiden tutkinnon suoritta-

misesta olisi aikaa alle kaksi vuotta.  

Suunnitteluohjelmistojen käytön syvempi osaaminen voidaan usean vastaajan mie-

lestä jättää lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Osaamattoman suunnittelijan käytössä mi-

toitusohjelma voi olla vaarallinen työkalu. Mitoitusohjelma laskee aina siihen syötet-

tyjen lähtöarvojen ja reunaehtojen avulla, pohtimatta sen enempää niiden oikeelli-

suutta. Ammattitaitoisen rakennesuunnittelijan tuleekin osata arvioida saatujen tulos-

ten kertaluokkia ja mielekkyyttä. Ohjelmistojen perusteiden osaaminen tulisi kuiten-

kin olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Elinikäiseen oppimiseen on selvästi panostettu tähän kyselyyn vastanneiden yritys-

ten keskuudessa. Lähes jokaisessa vastauksessa lueteltiin useita erilaisia tapoja, 

joilla työnantaja tukee ja kannustaa rakennesuunnittelijoiden oman ammatillisen 

osaamisen kehittämistä. Vastauksissa tuli hyvin esiin se, että kaikki vastaajista työs-

kentelevät suurissa rakennesuunnittelutoimistoissa ja -yrityksissä. Yrityksillä on omia 
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sisäisiä valmennusohjelmia ja yksilöllisiä opintopolkuja, joita työantaja tukee. Vas-

taajien työnantajilla on henkilökunnalle eri tasoisia koulutuksia aina päivän mittaisista 

”quick-infoista” suunnittelupätevyyksiin liittyviin koulutuksiin. Osalla yrityksistä koke-

neemmat asiantuntijat ja kollegat voivat pitää koulutuksia, viikkoluentoja ja infoja 

muille työntekijöille. Osa jopa videoi nämä koulutukset, jolloin myös muut yrityksessä 

työskentelevät rakennesuunnittelijat voivat katsoa ja kerrata niitä myöhemminkin. 

Vastaajien mukaan myös ulkopuolisiin koulutuksiin kannustetaan ja niiden kustan-

nuksiin yrityksissä osallistutaan mielellään, kunhan ne vastaavat yrityksen tarpeita ja 

ehtoja. Osalla yrityksistä ulkopuoliset koulutukset voivat olla jopa yliopistossa suori-

tettavia opintojaksoja. 

Pyydettäessä kommentteja sekä kehitysehdotuksia rakennesuunnittelijoiden koulu-

tukseen ammattikorkeakouluissa, tuli usealta vastaajalta aika perusteellisia pohdin-

toja rakennesuunnittelijoiden opetukseen liittyen. Vastaajien mukaan ammattikor-

keakoulusta valmistuneiden rakennesuunnittelijoiden ammatillisessa osaamisessa 

on usein selviä puutteita, joiden paikkaamiseen joudutaan yrityksissä panostamaan 

liian paljon resursseja. Ammattikorkeakoulujen opetuksen ja opintojaksojen vaati-

mustasoa pitäisi vastaajien mielestä nostaa. Valtion rahoituksen kiristyminen ja sen 

painottuminen opintopisteiden ja tutkintojen suorittamiseen on voinut johtaa siihen, 

että kaikkien on päästävä läpi opintojaksoista ja saada suoritettua tutkinto määrä-

tyssä ajassa. Tämä voi johtaa vastaajan mielestä tulevaisuudessa selvään rakenne-

suunnittelun ammattitaidon inflaatioon ja laskuun, jonka ehkäisemiseksi olisi löydet-

tävä jonkinlainen poliittinen päätös ja halu. 

Opintojaksojen harjoitustöitä voisi vastaajien ehdotuksen mukaan muuttaa enem-

män todellista tilannetta vastaavaksi, jolloin eri suunnittelua ohjaavia reunaehtoja ei 

anneta suoraan vaan ne pitää itse osata hakea eurokoodeista sekä muista asetuk-

sista ja normeista. Lisäksi jokaisesta suunnittelutehtävästä tulisi myös tuottaa viralli-

sen muotoiset rakennesuunnitelmat, jolloin siihenkin osaamiseen tulisi lisää rutiinia 

jo opiskeluaikana. 

4.3 Haastattelut 

Kyselyjen lisäksi päätettiin varmentaa asioita hieman tarkemmin tekemällä haastat-

teluita muutamille henkilöille. Haastateltaville lähetettiin etukäteen kysymykset, jotka 

olivat pääosin samoja kuin lomakkeella olleet kysymykset (ks. liite D), mutta haastat-

telemalla saatiin tarvittaessa tarkennettua vastauksia ja haastateltavat pystyivät pa-

remmin esittämään myös omia ajatuksiaan kysymysten aiheisiin liittyen. Haastatel-
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tavaksi saatiin lopulta kolme toimihenkilöä, jotka toimivat suunnittelutoimistojen esi-

miehinä tai suunnittelutiimien vetäjinä. Haastateltavina olivat Jari Lehtiö AFRY:ltä, 

Janne Lyömilä Vahanen Oy:ltä sekä Veijo Vallenius Swecolta. Haastattelut pidettiin 

kesä-heinäkuussa 2022. Haastateltavat on esitelty liitteessä A. 

Haastatteluissa tuli esiin se, että tällä hetkellä rakennesuunnittelualaa vaivaa osaa-

japula. Hyviä ja osaavia rakennesuunnittelijoita tarvittaisiin enemmän kuin on haki-

joita. Opiskelijoita pyritään saamaan töihin ja harjoitteluun jo opiskeluvaiheessa ja 

näin koitetaan sitouttaa heidät mahdollisesti yritykseen sekä saada heidät suoraan 

oppimaan tietyt yrityksen perusrutiinit ja -tavat. Lisäksi opiskelijoilla pyritään teettä-

mään opinnäytetöitä soveltuvista aiheista, joilla osaltaan nähdään opiskelijoiden 

osaamisen taso.  Valmistuvilla rakennusalan insinööreillä onkin lähes poikkeuksetta 

työpaikka valmiina. Valmistuneella insinöörillä on oltava rakenteiden suunnittelun ja 

mitoittamisen motivaation lisäksi selkeä visio tulevaisuudesta. Todistusten, työkoke-

muksen, CV:n sekä itse työhakemuksen perusteella henkilöt valitaan ja kutsutaan 

haastatteluun. Haastatteluissa tulee monta kertaa hyvin esiin hakijan motivaatio ja 

halu tehdä töitä rakennesuunnittelijana. Yrityksillä on tarvetta sekä ammattikorkea-

kouluista että yliopistoista valmistuneille rakennesuunnittelijoille. Ammattikorkeakou-

luista valmistuneiden työtehtävät painottuvat ainakin aluksi itse suunnitelmien laati-

miseen ja diplomi-insinöörien vahva laskentaosaaminen näkyy heidän työnkuvas-

saan.  

Vasta valmistuneen rakennesuunnittelijan osaamistarpeet painottuvat tiettyihin 

suunnitteluohjelmistoihin sekä rakenteiden toiminnan perusteiden ymmärtämiseen. 

AutoCAD-ohjelmaa käytetään edelleen suunnittelutoimistoissa yleisesti, joten sen 

ohjelmiston perusteiden osaaminen on välttämätön taito. Rakenteiden tietomallin-

nukseen käytetään lähes poikkeuksetta Tekla Structure -ohjelmaa, joten myös sen 

perusteet tulisi olla ainakin jollakin tasolla hallinnassa valmistumisen jälkeen. Lisäksi 

nuoren rakennesuunnittelijan osaaminen perustana ovat laskentaosaaminen sekä 

esimerkiksi FEM-ohjelmien toiminnan ymmärtäminen sekä niistä saatavien tulosten 

kriittinen arviointi. Yksinkertaisten puu, betoni- ja teräsrakenteiden käsin laskeminen 

ja mitoittaminen sekä kuormitusten kertymisen ymmärtäminen ovat haastateltavien 

mielestä välttämätön taito rakennesuunnittelijalle. Kun nämä asiat ovat hallussa, niin 

sen jälkeen rakenteiden mitoittaminen jollakin yksinkertaisella ohjelmistolla, kuten 

esimerkiksi Pupax- tai Jigi-ohjelmalla tulisi myös onnistua. Kokemuksen ja taitojen 

karttuessa FEM-ohjelmistojen käytön osaamiseen voi panostaa enemmän. Jokaisen 

haastateltavan mielestä rakenteiden ja kuormien laskurutiinia tulisi valmistuneilla olla 

selvästi nykyistä enemmän. Ammattikorkeakoulujen rakennetekniikan opetuksessa 
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tulisikin olla tietty jatkumo opintojen edetessä statiikan perusteista lujuusoppiin sekä 

edelleen materiaalien mitoittamiseen. Opiskelijoille pitää syntyä käsitys siitä, että 

asiat eivät ole uusia ja erillisiä aiheita, vaan osaaminen kumuloituu edellisen osaa-

misen päälle ja opintojaksoja kannattaisi kytkeä sisällöllisesti toisiinsa. Matematiik-

kaa pystyy kytkemään rakennetekniikan opintoihin sisälle hyvin esimerkiksi Mathcad- 

ohjelman avulla. Mathcadia kannattaisi hyödyntää myös matriisien laskennassa ja 

FEM-opintojaksot kannattaa keskittää enemmän itse ohjelmistojen harjoittamiseen. 

Rakennetekniikan opintojaksoista ei erään haastateltavan mukaan tulisi jättää mi-

tään pois, mutta ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot ovat ehkä saaneet liian suu-

ren painoarvon. Matematiikan ja fysiikan osaamisen taso on heikentynyt joka vuosi, 

joten niiden opetuksesta ei saa tinkiä. Näiden aineiden lähiopetustunteja on vähen-

netty vuosien saatossa, mutta näissä aineissa kannattaisi jopa resursoida enemmän 

lähiopetustunteja suhteessa opintopistemäärään. Opintojen aikataulujen suunnitte-

luun ja lukujärjestysten laatimiseen kannattaisi myös kiinnittää oppilaitoksissa enem-

män huomioita. Jos lukujärjestykset ovat kovin hajanaisia ja luennot on ripoteltu vii-

kolle siten, että voi olla esimerkiksi perjantaina iltapäivällä muutaman tunnin luennot 

ainoana merkintänä kyseiselle päivälle. Tällöin esimerkiksi kauempana asuvien opis-

kelijoiden saaminen luennoille voi olla haasteellista. Lukujärjestysten tulisi olla sään-

nöllisiä ja ennakoitavia opiskelijoiden omien aikataulujen suunnittelun mahdollista-

miseksi. Opintojen kuormittavuuden tulisi olla suhteellisen tasaista koko opintojen 

ajan. 

Haastateltavien mukaan lisä- ja täydennyskoulutusta tarvitaan suunnittelutaitojen ke-

hittyessä, jolloin voidaan panostaa eri rakennusmateriaalien toiminnan tarkempaan 

analysointiin ja laskentaan. Yliopistoilta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat näihin 

asioihin jo perehtyneet omien opintojensa aikana enemmän. Ammattikorkeakoulun 

opintojen sisällöistä pitäisi löytyä TOPTEN-rakennusvalvonnat Pks-tulkintaohjekortin 

120 f 02 B mukaiset Vaativan -luokan opintopisteet. Opintojen sisältöä voi joutua 

täydentämään lisä- ja täydennyskoulutuksilla, jos haluaa hakea Poikkeuksellisen 

vaativan luokan suunnittelijan pätevyyttä, ennen kuin opintopistevaatimukset täytty-

vät.  

Elinikäistä oppimista yrityksissä tuetaan eritavoin. Muun muassa järjestämällä sisäi-

siä koulutuksia, pitämällä kokonaisia ohjelmistokoulutuksia sekä lisäksi lyhyempiä, 

”tietoiskumaisia” infoja jostakin aiheesta tai ohjelmasta. Haastateltavien mukaan 

työnantajat suhtautuvat pääsääntöisesti erittäin positiivisesti suunnittelijoiden lisä- ja 

täydennyskoulutukseen ja suunnittelijoilla onkin ollut mahdollisuus käydä suoritta-
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massa soveltuvia rakennetekniikan opintojaksoja Tampereen yliopistolla. Lisäksi yri-

tyksillä on ollut myös yhteistyötä ainakin Tampereen ja Metropolia ammattikorkea-

koulujen kanssa, joiden järjestämille lisä- ja täydennysopintojaksoille yritysten raken-

nesuunnittelijoita on osallistunut. 

Haastateltavien mukaan rakennesuunnittelijoilta puuttuu liian usein käytännön koke-

mus rakennustyömaalta. Opintoihin kuuluvat pakolliset työharjoittelut tulisikin oike-

asti suorittaa rakennusteollisuudelle eikä vain alaan viittaavissa työharjoittelupai-

koissa. Työmaalla opiskelijoille tulisi vielä parempi ymmärrys rakenteista ja siitä, että 

joku on nekin rakenteet suunnitellut. Lisäksi ammattikorkeakouluissa tarvittaisiin 

enemmän painotusta ja panostusta rakenteiden mitoittamisen perusasioiden hallin-

taan ja laskurutiiniin. Sitä ei saada muuten kuin toistoilla ja monipuolisilla, todellisiin 

rakennuskohteisiin liittyvillä harjoitustöillä. Eräs haastateltava arvioi, että tulevaisuu-

dessa tulee rakennesuunnittelijoiden panostaa ehkä enemmän rakennusfysiikan, 

korjausrakentamisen sekä puurakentamisen osaamiseen. Rakennusten kiristyvät 

energiatehokkuusvaatimukset sekä mahdollisesti uudessa maankäyttö- ja rakennus-

laissa pakolliseksi tuleva rakennusten hiilijalanjäljen laskenta- ja selvitysvelvoite tu-

lee asettamaan uudenlaisia osaamistarpeita rakennesuunnittelijoille. Lisämotivaa-

tiona opiskeluun opiskelijoille voisi kertoa enemmän ja tarkemmin siitä, että minkä-

laisia heidän tulevat työtehtävänsä tulevat olemaan rakennesuunnittelijoina. Raken-

nesuunnittelijana työskentelevä henkilö voisi esitellä, joka etänä tai oppilaitoksessa 

paikan päällä, että minkälainen on tyypillinen rakennesuunnittelijan työpäivä. Esityk-

sessä voisi näyttää esimerkkien avulla minkälaisia suunnittelutehtäviä voi tulla vas-

taan uudisrakentamisen, korjausrakentamisen tai rakennusfysiikan osa-alueilta. 

Heille voisi myös kertoa suunnittelijoiden erikoistumismahdollisuuksista esimerkiksi 

puu-, teräs- tai betonirakenteiden suunnittelijaksi. Pienemmissä toimistoissa suunnit-

telijat voivat olla erikoistuneita useampaankin materiaaliin, mutta suunnittelijan oma 

mielenkiinto ja osaaminen vaikuttavat tähän suuresti myös isoissa suunnittelutoimis-

toissa. 
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5. EHDOTUS RAKENNETEKNIIKAN (AMK) OH-
JEELLISIKSI OPINNOIKSI 

Tässä luvussa on tehtyjen kirjallisten selvitysten, kyselyiden ja haastatteluiden poh-

jalta esitetty ehdotus ammattikorkeakoulujen rakennetekniikan ohjeelliseksi opetus-

suunnitelmaksi. Ammattikorkeakoulussa suoritettava rakennusinsinöörin tutkinto 

koostuu pakollisista yhteistä opinnoista sekä syventävistä ammattiopinnoista ja tut-

kinnon laajuus on 240 op. Tässä ehdotuksessa on esitetty rakennesuunnittelun 

suuntautuvat opinnot opintokokonaisuuksina, niihin sisältyvät opintojaksot ja niiden 

osaamiskuvaukset. Ehdotus on koottu myös taulukkoon, joka löytyy liitteestä E. 

5.1 Ehdotus opintojaksoiksi 

Kirjallisten lähteiden, haastatteluiden ja kyselyiden perusteella tärkein yksittäinen 

aine, johon kaikki muu osaaminen perustuu, on rakenteiden mekaniikka. Sen osaa-

misen merkitystä painotetiin lähes kaikissa vastauksissa. Mekaniikan osuutta on 

myös painotettu TOPTEN-rakennusvalvontojen sekä FISE:n kelpoisuusvaatimuk-

sissa. Mekaniikan opintojen lisäksi rakennetekniikan opetussuunnitelmiin on tärkeä 

sisällyttää betoni-, puu- ja teräsrakenteiden suunnittelun opintoja siten, että saadaan 

täytettyä kantavien rakenteiden sekä rakennusfysiikan suunnittelijan vaativan luokan 

kelpoisuusvaatimukset. Tämän lisäksi opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää vaih-

toehtoinen määrä rakennekokonaisuuksien toiminnan ymmärtämistä, kuten raken-

nusten jäykistämistä ja rakennekokonaisuuksien mitoittamista FEM-ohjelmilla, kor-

jausrakentamisen, pohjarakenteiden, rakennusfysiikan sekä rakennesuunnitteluun 

liittyviä tietoteknisiä opintoja. Ehdotettu opetussuunnitelma on esitetty kuvassa 7. 

Opintojen laajuudet on peilattu FISE:n ja TOPTEN-rakennusvalvontojen esittämiin 

kantavien rakenteiden ja rakennusfysiikan Vaativan luokan sekä Poikkeuksellisen 

vaativan suunnittelijapätevyyksien kelpoisuusvaatimuksiin. Tarkemmin eri osaami-

sen sisältö on esitetty seuraavissa luvuissa.  
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Kuva 7. Ehdotus rakennesuunnittelijoiden opetussuunnitelmaksi 

5.1.1 Rakenteiden mekaniikka 

Mekaniikan perusteiden osaaminen kuuluu jokaisen rakennusinsinöörin perusosaa-

miseen edes välttävällä tasolla. Statiikan ja lujuusopin perusteiden opintojaksot on 

tärkeä sisällyttää kaikille yhteisiin opintoihin suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta. 

Statiikan ja lujuusopinperusteista opiskelijan olisi tärkeä osata ainakin seuraavat 

asiat: 

• Voimat ja momentit, jäykän kappaleen tasapaino ja vapaakappale kuva 

• Palkin tukireaktiot ja rasitukset: 1-aukkoiset palkit, ulokepalkit ja nivelpalkit 

• Sauvan poikkileikkauksen jännitykset: normaalivoima, leikkausvoima, taivu-

tusmomentti  

• Palkin taipumat 

• Ristikoiden sauvavoimien laskenta 
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• Kehärakenteet: tavalliset ja nivelkehät 

• Puristetun sauvan nurjahdus 

Rakennesuunnittelijoiden opetussuunnitelmaan sisältyvät staattisesti määräämättö-

mät rakenteet sekä rakenteiden jäykistys ovat syventäviä ammattiaineopintoja. 

Nämä opintojaksot suoritettuaan opiskelijan tulisi osata: 

• tunnistaa hyperstaattiset rakenteet ja siirtyvyyden kertaluvun 

• voimamenetelmä, kulmanmuutosmenetelmä, Crossin menetelmä 

• plastisuusteoria 

• vinoudesta ja tuulesta aiheutuvien vaakakuormien laskenta 

• laskea kuormitusten jakautuminen jäykistäville rakenteille 

• huomioida jatkuvan sortumisen estäminen 

5.1.2 Betonirakentaminen 

Betonirakentaminen kuuluu yhtenä osana kantavien rakenteiden vaativan luokan 

suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksiin. Tähän osaan olisi hyvä sijoittaa paikallavalu- 

ja elementtirakentamisen perusteiden opinnot, joiden jälkeen opiskelijan tulisi osata 

seuraavia asioita: 

• Betonin ja raudoitteiden ominaisuudet ja betonin rasitusluokat 

• Betonitöiden suunnittelu, muottityöt, talvibetonointi 

• Paikallavalurakenteiden yleisimmät liitokset 

• Betonielementtirungot ja yleisimmät liitokset 

• Tyyppielementit: seinä, palkki, pilari, sokkelipalkki, massiivi- ja ontelolaatat 

5.1.3 Betonirakenteiden suunnittelu 

Betonirakenteiden suunnittelun opintojaksoilla opiskelijoille muodostuu käsitys beto-

nirakenteiden suunnitteluprosessin kulusta. Teräsbetonirakenteiden mitoitus perus-

tuu eurokoodiin ja opiskelijoiden on tärkeä ymmärtää rakennusten kuormat ja kuor-

mitusten kertyminen. Lisäksi heidän tulee ymmärtää murto- ja käyttörajatilamitoituk-

sen eroavaisuudet. Näiden opintojaksojen jälkeen opiskelijan tulisi osata seuraavat 

asiat: 
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• Valita itse oikean betonilaadun, betonin rasitusluokan ja terästen betonipeite-

paksuuden sekä muut mitoittamisen lähtöarvot rakennuksen ja annettujen 

reunaehtojen perusteella 

• Teräsbetonipalkin ja -pilarin mitoitus 

• Yhteen ja kahteen suuntaan kantavat teräsbetonilaatat 

• Teräsbetoniseinät ja seinämäiset palkit 

• Teräsbetonitukimuuri ja maanpaineseinät 

• Perustukset, jatkuvat anturat, pilarianturat 

• Teräsbetonirakenteiden palomitoitus 

• Jännitettyjen betonirakenteiden mitoituksen perusteet 

• Laatia selkeät rakennesuunnitelmat tekemistään laskelmista 

5.1.4 Puurakenteiden suunnittelu 

Puurakenteiden suunnittelun opintojaksoilla opiskelijoille muodostuu käsitys puura-

kenteiden mitoituksesta eurokoodin mukaan. Puumateriaalin erityisominaisuudet, 

kuormien kertyminen sekä suunnittelussa huomioitavat asiat käydään läpi ja opiske-

lijan tulisi osata opintojakson suoritettuaan ainakin seuraavat asiat: 

• Valita itse oikeat mitoittamiseen liittyvät lähtöarvot annetun rakennustyypin ja 

reunaehtojen perusteella 

• Puumateriaali mitoituksen näkökulmasta 

• Puupalkin ja -pilarin mitoitus 

• Hirsirakentamisen erityispiirteiden huomioiminen suunnittelussa 

• Levyjäykistyksen mitoitus 

• Liimapuuhallien rakenteiden mitoittamisen sekä jäykistyksen 

• Mekaaniset puuliitokset 

• Puukerrostalojen erityispiirteet ja niissä käytettävät teolliset puutuotteet 

• Puurakenteiden palomitoitus 

• Laatia selkeät rakennesuunnitelmat tekemistään laskelmista 
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5.1.5 Teräsrakenteiden suunnittelu 

Teräsrakenteiden opintojaksoilla opiskelijat käyvät läpi teräsrakenteisiin liittyvät 

suunnittelun vaiheet ja huomioitavat asiat. Kuormitusten kertyminen sekä murtoraja-

tila- ja käyttörajatila mitoitus tehdään myös teräsrakenteiden osalta eurokoodiin mu-

kaisesti. Näiden opintojaksojen jälkeen opiskelijan tulisi osata seuraavat asiat: 

• Valita itse oikeat mitoittamiseen liittyvät lähtöarvot annetun rakennustyypin ja 

reunaehtojen perusteella 

• Teräsmateriaali mitoituksen näkökulmasta 

• Poikkileikkausluokat ja poikkileikkauksen kestävyys 

• Poikkileikkauksen mitoitus yhdistetyille rasituksille 

• Pultti- ja hitsiliitoksen mitoitus 

• Teräsrakenteisen rungon jäykistäminen 

• Teräsrakenteiden palomitoitus 

• Laatia selkeät rakennesuunnitelmat tekemistään laskelmista 

5.1.6 Korjausrakentaminen 

Tämä osuus kuuluu valinnaisesti tarjottaviin opintoihin. Korjausrakentamisen osuus 

Suomen rakentamisesta tulee kasvamaan tulevaisuudessa rakennuskannan ikään-

tymisen johdosta. Korjausrakentamisen suunnitteluun tarvitaan myös erityisosaa-

mista, joita näiden opintojaksojen aikana käydään läpi. Nämä opintojaksot suoritet-

tuaan opiskelijan tulisi osata seuraavat asiat: 

• Rakenteiden ja rakennusmateriaalien vaurioitumismekanismit 

• Kosteus- ja homevaurioiden yleisimmät syyt 

• Osaa valita annettuun kohteeseen soveltuvan korjausmenetelmän itsenäi-

sesti  

• Rakennusmateriaalien kierrättämisen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet 

• Laatia selkeät rakennesuunnitelmat korjattavasta kohteesta 
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5.1.7 Rakennusfysiikka 

Rakennusfysiikka kuuluu olennaisena osana rakennesuunnittelijan opintoihin ja il-

man rakennusfysiikan perusteiden ymmärtämistä ei rakenteita pysty suunnittele-

maan. Rakennusfysiikan opinnot suoritettuaan opiskelijan tulee osata seuraavat 

asiat: 

• Lämmön ja kosteuden siirtyminen rakenteiden läpi 

• Materiaalien kosteuskäyttäytyminen 

• Äänien huomioiminen rakenteiden suunnittelussa 

• Rakenteiden pitkäaikaiskestävyys 

• Rakennusten energiatehokkuus ja siihen vaikuttavat asiat   

5.1.8 Pohjarakenteet 

Rakennusten pohjarakenteiden suunnittelu kuuluu valinnaisina tarjottaviin opintoihin. 

Rakennesuunnittelijan on hyvä ymmärtää rakennusten ominaisuuksien, erilaisten ra-

kennuspaikkojen ja maaperän vaikutukset rakennusten perustustavan valintaan. 

Näiden opintojaksojen jälkeen opiskelijan tulisi osata: 

• Ymmärtää maaperän kantavuuteen vaikuttavat asiat 

• Tulkita pohjatutkimustuloksia 

• Rakennuksen kuivatuksen suunnittelu 

• Maanvaraisten ja paaluperustusten suunnittelun periaatteet annettujen lähtö-

arvojen perusteella 

• Routasuojauksen mitoittaminen 

• Täyttöjen ja maakerrosten suunnittelu 

5.1.9 Rakentamisen tietotekniikka 

Tietomallintaminen sekä rakenteiden mitoittaminen laskentaohjelmilla on välttämä-

tön taito rakennesuunnittelijoille. Nämä opintojaksot suoritettuaan opiskelijan tulisi 

osata: 

• Laatia AutoCAD-ohjelmalla selkeitä rakennesuunnitelmia 
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• Laatia Tekla Structure-ohjelmalla rakennuksen kantavan rungon rakenne-

mallin ja osaa mallintaa yleisimmät rakenteiden liitokset sekä laatia mallista 

selkeät rakennesuunnitelmat 

• Mathcad-ohjelman perusteet rakennelaskelmien laadintaa varten 

• Laatia rakennuksen kantavan rungon rakennemallin FEM-ohjelmalla ja rat-

kaista rakenneosien rasitukset ja siirtymät ohjelman avulla. Tulosten arviointi 

kuuluu oleellisena osana palautettavaa harjoitustyötä 

5.1.10 Rakennetekniikan matemaattiset menetelmät 

Laskentaosaamisen syventäminen osana ammattiopintoja mahdollistaa rakenteiden 

rasitusten ja siirtymien tarkemman analysoinnin esimerkiksi FEM-ohjelmien tuloksia 

arvioitaessa. Käsin laskutaidon lisäksi kannattaa tämän opintojakson aikana opetella 

käyttämään teknillisiä laskenta ohjelmistoja. Tämä opintojakso voidaan laskea kuu-

luvaksi rakenteiden mekaniikan opintoihin, mutta se jätetään haasteellisuuden takia 

vapaasti valittaviin opintoihin. Tämän opintojakson jälkeen opiskelijan osata: 

• Matriisilaskennan perusteet 

• Differentiaaliyhtälöt ja niiden ratkaisemisen 

• Osaa laatia Mathcad- ja Excel-ohjelmilla selkeitä laskelmia 

5.2 Johtopäätökset ehdotetuista osaamisista 

Tämä ehdotettu opetussuunnitelma sisältää pakollisina opintojaksoina vähintään vi-

ranomaisten eri rakennusmateriaaleille asettamien kantavien rakenteiden sekä ra-

kennusfysiikan rakennesuunnittelijoiden vaativan luokan kelpoisuusvaatimusten mu-

kaiset opintopistemäärät. Näiden pakollisten opintojen lisäksi on esitetty täydentävät 

opintojaksot ja niiden opintopistemäärät. Opintojaksojen osaamiset soveltuvat kou-

lutettavaksi ammattikorkeakoulutasolla ja ammattikorkeakoulut voivat itse opetus-

suunnitelmien laadintatyössään valita, että mitkä aiheet soveltuvat heillä opetetta-

viksi.  

Kaikkia näitä opintoja ei välttämättä tarvitse tarjota jokaiselle opiskelijalle ja osan voi 

jättää valinnaisiin opintoihin. Edellä luetellut opinnot sisäistämällä opiskelija pystyy 

tutkinnon suoritettuaan paremmin suoriutumaan rakennesuunnittelijoiden jokapäiväi-

sessä työssä eteen tulevista haasteista ja ongelmista. Rakennesuunnittelu on am-

matti, jossa ei voi erikoistua kaikkeen vaan usein rakennesuunnittelija, omien ja mah-
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dollisesti työnantajan mieltymysten mukaan, valitsee jonkin tai jotkin rakennesuun-

nittelun osa-alueen, johon hän erikoistuu ja syventää siinä osaamistaan. Ammatti-

taito kasvaa luonnollisesti kokemuksen karttuessa ja rakennesuunnittelijat usein suo-

rittavat työnohessa lisä- ja täydennysopintoja. Nämä opinnot suoritettuaan opiskeli-

joilla onkin mahdollista, työkokemuksen karttuessa, hakea FISE: vaativa ja vaativa+ 

luokan suunnittelijakelpoisuutta. Poikkeuksellisen vaativan luokan kantavien raken-

teiden sekä rakennusfysiikan suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksissa vaaditaan tut-

kintona ylempi ammattikorkeakoulu- tai diplomi-insinöörintutkinto. Ehdotettu opetus-

suunnitelma sisältää myös jo kaikki tähän vaativuusluokkaan vaadittavat opintopis-

temäärät, joten esimerkiksi YAMK tutkinnon suoritettuaan rakennesuunnittelijalla on 

vaadittavat opintopisteet jo suoritettuna.   

Edellä lueteltujen osaamisten lisäksi haastatteluissa ja kyselyissä tuli esiin rakenne-

suunnittelijoiden projektityöskentely-, viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys. 

Näitä osaamisia sisältäviä opintoja opetussuunnitelmissa on kaikille yhteisissä opin-

noissa, kuten myös kielitaitoa parantavia opintoja. Konsulttiyritysten kasvaessa mo-

nikansallisiksi suuryrityksiksi, työkielenä voi monissa projekteissa olla suomenkielen 

sijaan englannin- tai ruotsinkieli. Tämän vuoksi myös ammattialaan liittyvien kielitaito 

sekä viestintäosaaminen ovat rakennesuunnittelijalta vaadittavia taitoja. 
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6. KEHITYSEHDOTUKSET RAKENNESUUNNITTE-
LIJOIDEN KOULUTUKSEEN AMMATTIKOR-
KEAKOULUISSA 

Aluksi tässä luvussa on esitetty ammattikorkeakoulujen valtionrahoitusta ja sen muu-

toksia. Tämän jälkeen on esitetty matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tason 

muutoksia Suomessa vuoden 2000 jälkeen. Lopuksi on esitetty kehitysehdotuksia 

rakennesuunnittelijoiden koulutuksen toteuttamiseen ammattikorkeakouluissa. 

6.1 Ammattikorkeakoulujen OKM rahoitus 

Ammattikorkeakoulujen rahoituksessa on tapahtunut viime vuosina muutoksia. 

Vuonna 2021 voimaan tulleessa Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa ammat-

tikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä (117/2019) painotettiin 

enemmän suoritettuja tutkintoja ja vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden ammat-

tikorkeakoulututkintoa suorittaneiden lukumäärän painotus poistui kokonaan. Lisäksi 

elinikäiseen oppimiseen liittyvä painotus avoimessa ammattikorkeakouluopetuk-

sessa, erillisinä opintoina, maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa ja eri-

koistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketun määrän paino-

tusta kasvatettiin huomattavasti. [30] Myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkopuo-

lisen rahoituksen painotusta kasvatettiin aiemmin voimassa olleeseen asetukseen 

verrattuna. [30] Kuvassa 8. on esitetty ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli kokonai-

suudessaan vuodesta 2021 alkaen. [31] 
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Kuva 8. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli 2021 alkaen [31] 

 

Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ope-

tushallituksen ylläpitämä palvelu, josta saadaan lukuisia tilastotietoja myös ammatti-

korkeakoulutuksen sektorilta. Tietoja on saatavissa vuodesta 2014 lähtien, mutta 

vuonna 2019 taloustietojen keruussa on tehty laajoja muutoksia, joten raportit on ja-

ettu kahteen osaan 2015–2018 sekä 2019–2021. [21] Näistä taloustiedoista on ke-

rätty seuraavat taulukot, joista ilmenee ammattikorkeakoulujen talouden muutokset 

vuosien 2014 ja 2019 välillä. Taulukossa 10. on esitetty ammattikorkeakoulujen liike-

vaihdon ja rahoituksen muutokset 2014–2021. 

 Ammattikorkeakoulujen rahoitus valtiolta, milj. EUR 

Vuosi Liikevaihto 
(Tuloslas-
kelma) 

OKM:n perusra-
hoitus (ml. stra-
tegiarahoitus) 

Tuet ja avus-
tukset 

Maksuase-
tuksen perus-
teella perityt 
maksut 

Muu liike-
vaihto 

2015 958 826 83 3 46 

2016 933 793 89 3 48 

2017 944 785 104 5 50 

2018 958 778 120 8 52 
 

Liikevaihto Korkeakoulujen 
valtionrahoitus 

Avustustuotot Liiketoimin-
nan tuotot 

Muut tuotot 

2019 989 777 136 52 25 

2020 1039 820 137 51 31 

2021 1094 856 148 50 41 
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Kuvassa 9. on esitetty valtion rahoituksen muutos vastaavana aikana, josta ilmenee 

hyvin, kuinka rahoitusta leikattiin vuodesta 2015 vuoteen 2018 lähes puoleen. 2020 

rahoitusta ja aloituspaikkoja lisättiin. 

 

Kuva 9. Valtion rahoitus ammattikorkeakouluille ja opiskelijoiden lukumäärä 2015–
2021 

6.2 Matemaattis-luonnontieteellisen osaaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut toistaiseksi uusimman PISA 2018 -tutki-

muksen tuloksia loppuvuodesta 2019. Tutkimukseen osallistui 79 maata, joista 37 oli 

OECD-maita ja 42 partnerimaita. [32] PISA tutkimuksessa selvitettiin 15-vuotiaiden 

osaamista lukutaidon, matematiikan sekä luonnontieteiden alalta. Tutkimus tehdään 

kolmen vuoden välein ja siten, että painotettava aihe vaihtuu vuosittain. Vuoden 2018 

tutkimus oli järjestyksessään seitsemäs ja sen pääpaino oli lukutaidossa, mutta sa-

massa tutkimuksessa selvitettiin myös matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. 

Taulukossa 10. on esitetty matematiikan ja luonnontieteen osaamisen pisteet sekä 

Suomen sijoitus verrattuna tutkimukseen osallistuneisiin maihin vuodesta 2000 vuo-

teen 2018. Kaaviosta nähdään selvästi, että vielä vuonna 2003 ja 2006 Suomi oli 

kärkipaikalla OECD-maiden matematiikan osaamisessa, mutta sen jälkeen nuorten 

osaaminen on laskenut kaikissa seuraavissa tutkimuksissa. 
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 PISA-tutkimusten pisteiden ja sijoitusten vertailu matematiikan ja luonnontietei-
den alalta 2000–2018 

 
 

Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry on jo 2018 ilmaissut huolensa ma-

tematiikan ja luonnontieteiden osaamisen tasosta ja lähettänyt avoimen kirjeen sil-

loiselle opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Heidän mukaansa pi-

täisi käynnistää matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kehittämisohjelma, jo-

hon otettaisiin mukaan opetushallituksen lisäksi myös alan järjestöt, yritykset, kor-

keakoulut sekä jopa tekniikan alan kulttuurilaitokset. [33] He esittävät parannuksia 

matematiikan ja luonnontieteiden kiinnostukseen ja osaamiseen aina varhaiskasva-

tuksesta opettajien koulutukseen saakka. 

Jyväskylän yliopisto toteutti yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Opetus- ja kulttuu-

riministeriön rahoittaman KAPPAS! hankkeen 1.10.2018 – 31.12.2020. Hankkeen 

tavoitteena oli tutkia millä tasolla suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden geneeriset 

taidot ovat sekä miten ne kehittyvät opintojen aikana. [34] Tutkimukseen osallistui 

yliopistojen alemman korkeakoulututkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon alku- ja 

loppuvaiheen opiskelijoita (n = 2402) ammattikorkeakouluista (n = 7) ja yliopistoista 

(n = 11). [35] Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:6 ”Korkeakouluopiskeli-

joiden geneeristen taitojen arviointi: - Kappas! -hankkeen tuloksia” mukaan lähes 60 

prosentilla korkeakouluopiskelijoista geneeriset taidot olivat korkeintaan tyydyttävällä 

tasolla ja noin 40 prosentilla vähintään hyvällä tasolla. [35] Tutkimuksen mukaan ge-

neeristen taitojen oppimiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota myös alemmilla 

kouluasteilla ja huomioitava geneerisiä taitoja kehitettäessä ammattikorkea- ja yli-

opistokoulutuksen erilaiset tavoitteet. Lisäksi geneeristen taitojen kehittämistä on ta-

voitteellisesti tuettava korkeakouluopinnoissa. [35] 

6.3 Kehitysehdotukset rakennesuunnittelijoiden koulutukseen 

Matemaattisten aineiden opetusresurssien ja lähiopetuksen lisääminen ammattikor-

keakoulujen insinööriopetuksessa olisi mielestäni ensisijaisen tärkeää. Osa opiskeli-

joista tulee lukiosta ja osa ammattikoulun kautta, jolloin matemaattisten taitojen taso 

Vuosi

pisteet OECD-maat Kaikki osallistujat pisteet OECD-maat Kaikki osallistujat

2000 536 4 4 538 3 3

2003 544 1 2 548 1 1

2006 548 1 2 563 1 1

2009 541 2 6 554 1 2

2012 519 6 12 545 2 5

2015 511 7 13 531 3 5

2018 507 7-13 12-18 522 3-5 6-10

Matematiikan osaaminen Luonnon tieteet

PISA-tutkimusten pisteet ja Suomen sijoitus maiden välisessä vertailussa
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vaihtelee opiskelijoiden välillä todella paljon. Ensimmäisenä vuonna voisi hyvin olla 

matematiikassa tasokurssit opiskelijoiden osaamiserojen tasaamiseksi. Vastaavasti 

lukiosta tulleilla opiskelijoilla ei ole välttämättä rakentaminen tuttua, jolloin heille voisi 

olla talonrakentamiseen liittyviä opintoja. Matemaattisten tasoerojen tasaaminen hel-

pottaisi huomattavasti jokaisen opiskelijan rakennesuunnittelun ammattiaineiden 

opiskelua, kun matematiikan opetteluun ja ymmärtämiseen siinä vaiheessa ei tar-

vitse enää panostaa, vaan voisi keskittyä itse käsiteltävänä olevaan aiheeseen. Ti-

lannetta voidaan verrata inkluusioon varhaiskasvatuksessa, jossa kaiken tasoiset 

oppilaat laitetaan samoihin opetusryhmiin. Toinen vaihtoehto voisi olla tarjota val-

mennus- ja tukikursseja opiskelijoille, joilla on lisätarvetta matematiikan opiskeluun. 

Matematiikasta on saatava työkalu jokaiselle rakennesuunnittelijalle, jonka avulla 

päästään ratkomaan rakenteiden statiikan, mekaniikan ja lujuusopin ongelmia. Myös 

näiden ammattiaineiden merkitystä rakennesuunnittelijan pakollisina perustaitoina ei 

voi liiaksi korostaa. Kyselytutkimuksen vastauksista tuli ilmi hyvin se, että nämä ovat 

tärkeimmät yksittäiset taidot, jotka vastavalmistuneella rakennesuunnittelijalla tulee 

olla hallussa. Nämä taidot voivat monta kertaa ratkaista uuden rakennesuunnittelijan 

palkkaamisen suunnittelutoimistoon. Rakennemallin muodostamisen ja kuormien 

kertymisen ymmärtäminen on välttämätöntä rakenteiden mitoituksessa. Samoin on 

myös suunnittelua ohjaavien reunaehtojen ja lähtötietojen ymmärtäminen ja se, että 

mistä nämä tiedot löydetään. Kaikkia lähtöarvoja ei tarvitse jokaisessa harjoitus-

työssä antaa opiskelijoille vaan vähitellen opintojen edetessä näitä vähennetään si-

ten, että opiskelijoille muodostuu käsitys, miten rakennesuunnittelu oikeasti toimis-

toissa etenee. Siellä kaikki nämä reunaehdot ja lähtöarvot tulee itse osata etsiä oi-

keista paikoista ja valita oikeat arvot kyseiseen suunnittelutehtävään liittyen. 

Rakennesuunnittelijan tärkein tuotos ja tuote asiakkaalle ovat rakennesuunnitelmat 

ja -piirustukset, joiden mukaan rakennushanke aikanaan toteutetaan. Rakennesuun-

nitelmien lukemista sekä varsinkin niiden piirtämistä Autocad-ohjelmalla tulisi harjoi-

tella riittävästi jo opiskeluaikana. Jokaisen palautettavan rakennetekniikan harjoitus-

työn tulisi sisältää myös virallisessa muodossa tehdyt rakennepiirustukset. Näissä 

piirustuksissa tulee olla luonnollisesti nimiöt sekä kaikki suunnitelmissa ja laskel-

missa käytetyt lähtöarvot ja reunaehdot, aivan kuten suunnittelutoimistoissakin teh-

dään. 

Rakennesuunnittelun ammattiaineiden opintojaksoilla voisi ottaa yhteisesti jonkin 

esimerkkirakennuksen, johon tehtäisiin kaikki laskelmat ja suunnitelmat. Kuormien 

kertymisen, rakennemallin muodostamisen, perustusten suunnittelun, kantavan run-

gon ja mahdollisesti elementtisuunnittelun ja jäykistämisen valinnan voisi harjoitella 
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tähän yhteen ja samaan rakennukseen. Sen ei tarvitse olla liian monimutkainen, 

mutta opiskelijoille tulisi näin parempi käsitys, että miten rakennesuunnitelmista muo-

dostuu kokonaisuus. Rakennuksen sijaintia, kantavan rungon materiaalia sekä esi-

merkiksi maaperän ominaisuuksia voi vaihdella, jolloin päästään tekemään laskelmia 

lukuisilla erilaisilla lähtöarvoilla. Aluksi näiden ammattiaineiden harjoitustöiden tulisi 

sisältää enemmän käsin laskentaa ja opintojen edetessä otetaan laskelmien tekemi-

sen avuksi erilaiset mitoitus- ja laskentaohjelmat, joita käytetään myös suunnittelu-

toimistoissa. Kuitenkin mitoitusohjelmien käyttöä tulisi harjoitella vasta sen jälkeen, 

kun mitoituksen perusteet ovat hallussa. Opiskelijoille muodostuu opintojen edetessä 

jonkinlainen käsitys kuormien ja mitoitusarvojen kertaluokista, jolloin mitoitusohjel-

mien antamien tulosten mielekkyyttä pystyy arvioimaan paremmin. FEM-ohjelmien 

käyttöön tulisi syventävissä rakennetekniikan opintojaksoissa panostaa riittävästi ja 

jättää esimerkiksi matriisien käsin laskemista näiden opintojaksojen aikana vähem-

mälle. Lisäksi kuten edellä mainitsin, myös jokaiseen näiden eri osa-alueiden harjoi-

tustöiden palautuksiin tulisi sisällyttää myös omien laskelmien perusteella tehdyt ra-

kennepiirustukset. 

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden rakennesuunnittelijoiden rakenteiden pitkä-

aikaiskestävyyden ja rakennusfysiikan osaamiseen tulee myös kiinnittää tulevaisuu-

dessa enemmän huomiota. Ilmastonmuutos on jo osaltaan kasvattanut, ja tulee var-

masti kasvattamaan entisestään, sään rakennuksille aiheuttamia rasituksia. Lisäksi 

uusien rakennusmateriaalien tulo markkinoille sekä aiempaa monimutkaisempien ra-

kenteiden käyttö tuo haasteita myös rakennusfysiikan osalta. Rakenteiden tuulettu-

misen ja kuivumisen teorian ymmärtäminen on tärkeää erityisesti korjausrakentami-

sessa. Suomen vanhentuva rakennuskanta vaatii yhtä enemmän panostamista ener-

giatehokkuuteen ja asumisterveellisyyteen. Esimerkiksi rakennusten lisäeristäminen 

vaatii suunnittelijalta kokemusta ja ymmärrystä rakenteiden rakennusfysikaalisesta 

toiminnasta, ettei rakenteita korjata ”väärin” ja aiheuteta niille korjaamisella tulevai-

suudessa mahdollisesti vielä isompia ongelmia. 

Rakennesuunnittelijoiden vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja viestintäosaaminen 

ovat myös tärkeitä taitoja, jotka usein ratkaisevat työhaastattelutilanteessa työpaikan 

saamisen hakijan eduksi. Saatujen vastausten perusteella nämä taidot ovat pää-

sääntöisesti suhteellisen hyvällä tasolla jo nykyisin. Asiantuntijatehtävissä tarvitaan 

usein vähemmän esiintymistaitoja, kuin vaikka esimerkiksi projektinjohtotehtävissä, 

mutta tutkinnon suoritettuaan tietyt esiintymis- ja vuorovaikutustaidot tulisi olla jokai-

sella rakennesuunnittelijalla. Myös näiden taitojen oppimisen voisi sitoa aiemmin 
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mainittuun esimerkkikohteeseen, jonka suunnittelupalavereita ja -kokouksia harjoi-

teltaisiin eri osapuolten näkökulmasta. Lisäksi raporttien ja muun kirjallisen viestin-

nän taitoja voitaisiin harjoitella saman esimerkkikohteen avulla. 

Tietomallintamisen osaamiseen on myös panostettava rakennesuunnittelijoiden ope-

tuksessa jo pelkästään sen vuoksi, että tietomallintaminen tulee olemaan, uuden 

maankäyttö- ja rakennuslain esityksen mukaan, pakollinen osa rakennesuunnittelua. 

Sen mukaan viranomaisille toimitettavien suunnitelmien tulee olla tietomalleina tai 

jossakin muussa koneluettavassa muodossa. Tällä halutaan vähentää viranomais-

ten työkuormitusta, koska usein manuaalisesti kerättävä tieto kohteista olisi kuitenkin 

otettavissa suunnitelmista ulos automaattisesti. Tätä tutkimusta tehdessä tähän ei 

ole vielä teknistä ratkaisua, tietoa ohjelmistoista tai tiedostoformaateista, mutta tämä 

on kannattaa ottaa huomioon tulevissa rakennesuunnittelijoiden opetussuunnitel-

mien päivityksissä. 

Toinen kokonaan uusi asia, joka on tulossa pakolliseksi uuden maankäyttö- ja raken-

nuslain myötä, on uusien rakennusten hiilijalanjäljen laskenta. Tätä ei ole aiemmin 

viranomaisten toimesta vaadittu, mutta tähänkin aiheeseen tulee varata opetusre-

sursseja tulevaisuudessa. Rakennusten hiilijalanjäljen laskenta voisi olla osa raken-

nesuunnittelijoiden rakennusfysiikan ja materiaalitekniikan opintoja. Näiden opinto-

jaksojen aiempien toteutusten sisällöistä ei pidä leikata, vaan tämä tulee uutena 

asiana, jolloin opintopistemäärien ja opetusresurssien tulee olla aiempaa suurem-

mat. 

6.4 Asetettujen tavoitteiden täyttyminen 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää ja kartoittaa ammattikorkeakoulusta valmistu-

van rakennesuunnittelijan osaamistarpeita nykyaikaisessa työympäristössä. Kirjalli-

suusselvityksen, haastatteluiden sekä kyselyiden perusteella pystyttiin muodosta-

maan suhteellisen ajantasainen kuva rakennesuunnittelijan osaamistarpeista. Osaa-

mistarpeet ja tutkinnon opintojen painotustoiveet ovat luonnollisesti eri työnantajilla 

hyvin samanlaiset. Nämä toiveet painottuvat selvästi matemaattisten aineiden sekä 

rakenteiden mitoittamiseen ja laskentaosaamisen syventämiseen. Lisäksi tietomal-

lintaminen ja selkeiden rakennesuunnitelmien laadinta ovat nykyisin rakennesuun-

nittelijan perusosaamisia, joihin tulee opintojen aikana saada mahdollisimman oike-

anlaista suunnittelurutiinia. 
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Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli, että voitaisiinko jokin osa ammattikorkeakoulun ra-

kennesuunnittelijan perusopetuksesta siirtää tutkinnon jälkeisiin lisä- ja täydennys-

koulutuksiin. Tähän ei saatu tutkimuksessa suoraa vastausta, mutta varsinkin raken-

nesuunnittelun syventävien erikoisopintojen sekä rakenteiden laskentaohjelmistojen 

käytön syvemmän osaamisen opiskelu voidaan jättää tutkinnon opintojaksoista pois. 

Tutkintokoulutuksessa tuleekin keskittyä enemmän rakennesuunnittelun perusasioi-

den hallintaan. Muutaman vuoden suunnittelukokemuksen jälkeen näiden asioiden 

opiskelu on usein helpompaa, jolloin rakennesuunnittelija pystyy halutessaan erikois-

tumaan johonkin tiettyyn suunnittelun osa-alueeseen. Yksi mahdollinen kehitys-

kohde ovat rakennesuunnittelun perusteiden kertaukseen tarkoitetut opinnot. Niiden 

avulla muutaman vuoden työkokemuksen omaava rakennesuunnittelija pystyisi var-

mistamaan ja parantamaan omaa suunnitteluosaamistaan sekä näin helpottamaan 

mahdollisesti myöhempiä YAMK tai diplomi-insinöörin tutkinto-opintojaan. Lisäksi 

lisä- ja täydennyskoulutukseen tarjottavien opintojaksojen sisällöt ja laajuudet kan-

nattaa pohtia siten, että niitä voidaan hyväksi lukea myöhemmin jatko-opinnoissa. 

Suunnittelijoiden arvioita omasta osaamistasosta ja suoritetun tutkinnon sisällöistä 

saatiin kyselyllä kartoitettua suhteellisen hyvä kuva. Vastaajien suhteellisen suppea 

määrä voi vaikuttaa vastausten luotettavuuteen, mutta suurin osa kyselyyn vastan-

neista oli suorittamansa tutkinnon sisältöön pääosin tyytyväisiä. Ammattikorkeakou-

lututkintoon toivottiin sisällytettävän enemmän FEM-laskentaohjelmien käytön opis-

kelua sekä niiden käyttörutiinia.  

6.5 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Lähiaikoina voimaan tuleva uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tulee vaikuttamaan ra-

kennesuunnittelijoiden työnkuvaan sekä työtehtäviin ja muuttamaan myös osaltaan 

rakennesuunnittelijoiden osaamisvaatimuksia. Myös Suomen vanhentuva rakennus-

kanta tulee vaatimaan enemmän ja enemmän korjausrakentamisen suunnittelun am-

mattilaisia, joten näiden sekä rakennusfysiikan opintojen sisältöä tulee pohtia uudes-

taan. Kun vaadittavat muutokset opintojen ja osaamisten sisältöihin on selvitetty, tu-

lisi päivittää vuonna 2007 tehty rakennustekniikan ohjeellinen opetussuunnitelma, 

jonka pohjana voi käyttää luvussa 5 esitettyä ehdotusta rakennetekniikan ohjeel-

liseksi opetussuunnitelmaksi. Tähän opetussuunnitelmaan voisi myös laatia ohjeis-

tuksen opintojaksojen ja niiden harjoitustöiden kytkemisestä toisiinsa jonkin yhteisen 

esimerkkikohteen avulla. Tämä auttaisi tulevaisuudessa opiskelijoita hahmottamaan 

paremmin kokonaisuuden, joka laskelmista ja rakennesuunnitelmista muodostuu. 
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Uuden ohjeellisen opetussuunnitelman sisältöä tulee kehittää yhteistyössä SKOL 

ry:n suunnitteluryhmän jäsenyritysten sekä rakennusteollisuuden kanssa.  

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tason parantamiseen Suomessa on alet-

tava panostamaan enemmän jo perusopetuksessa sekä toisella asteella. Matematii-

kan arvostusta ja mielekkyyttä tulee pystyä parantamaan jo alempien kouluasteiden 

oppilaiden silmissä. Näistä oppilaista saadaan myöhemmin ammattikorkeakouluihin 

sekä yliopistoihin motivoituneita ja riittävät matemaattiset taidot omaavia opiskeli-

joita. Opintojen mahdolliset keskeyttämiset ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, 

matemaattisten aineiden opiskelun vaikeuksien takia, saataisiin hyvin todennäköi-

sesti vähenemään. Tämä osaltaan edistäisi Suomen kilpailukykyä kansainvälisesti.  

Suomessa ollaan lisäämässä työperäistä maahanmuuttoa suurten ikäluokkien jää-

dessä vähitellen eläkkeelle. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista ra-

kennetekniikan alalta tulee hyödyntää ja kehittää heille sopivia väyliä täydentää 

omaa osaamistaan vastaamaan Suomen viranomaisten suunnittelijoille asettamia 

kelpoisuusvaatimuksia. Metropolian jo aloittaman korkeasti koulutetuille maahan-

muuttajille tarkoitetun Career Boost-ohjelman kaltaisten opintojen markkinointia kan-

nattaisi kehittää kansainvälisesti. Tänne olisi mahdollista saada nuoria asiantuntijoita 

perheineen, jotka osaltaan pystyisivät luomaan positiivista Suomi-kuvaa omille si-

dosryhmilleen aiemmassa kotimaassaan. Haasteena voi monella tänne tulijalla olla 

aluksi suomenkielen riittävä osaamisen taso, joka osaltaan vaikeuttaa elämistä, opis-

kelua ja työpaikan saamista Suomessa. Tähän samaan ongelmaan voivat törmätä 

tänne saapuneet kansainväliset opiskelijat, jotka ovat tulleet Suomeen suorittamaan 

englanninkielisen rakennusalan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Heille 

opiskeluaikana työharjoittelupaikan löytäminen tai työpaikan saaminen tutkinnon 

suorittamisen jälkeen voi haasteellista, jos ei puhu suomea riittävän hyvin. Täällä 

toimii kuitenkin isoja, kansainvälisiä suunnittelutoimistoja ja rakennusalan yrityksiä, 

joissa pystyisi työskentelemään ainakin aluksi englanninkielisissä projekteissa. Vie-

raskielisten asiantuntijoiden suomen kielen osaamisen kehittymiseen kannattaisi 

kannustaa ja panostaa myöhemmin töiden ohessa, jolloin tänne jo saapuneet asian-

tuntijat saataisiin integroitua paremmin yhteiskuntaan. 

 

 

 



58 
 

7. YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää viranomaisten ja rakennesuunnittelijoiden kel-

poisuuksista ylläpitävien tahojen asettamia vaatimuksia rakennesuunnittelijoille. 

Näitä vaatimuksia on esitetty maankäyttö- ja rakennuslaissa, ympäristöministeriön 

asetuksissa, FISE Oy:n tutkinto- ja opintovaatimuksissa sekä loppukädessä suunnit-

telijoiden pätevyydet hyväksyvien rakennusvalvontojen tulkintaohjeissa.  

Rakennesuunnittelijoiden työnkuvan ollessa erittäin monimuotoinen ja vaihteleva, 

myös heidän kelpoisuusvaatimuksensa vaihtelevat paljon. Myös rakennusten omi-

naisuuksien vaihdellessa hyvin paljon, on niiden rakennesuunnittelutehtävätkin ja-

ettu useisiin eri vaativuusluokkiin. Kelpoisuusvaatimusten perusteena ovat maan-

käyttö- ja rakennuslain sekä ympäristöministeriön vaatimukset kantavien rakentei-

den suunnittelijoille. Rekisteriä kelpoisuuksista ja pätevyyksistä ylläpitää FISE Oy, 

jonka koulutus ja työkokemusvaatimuksia käytiin tässä työssä esimerkinomaisesti 

läpi muutamalta suunnittelun aihealueelta. Kuntien rakennusvalvonnat loppujen lo-

puksi tarkastavat suunnittelijoiden pätevyydet ja hyväksyvät heidät rakennushank-

keisiin osapuoliksi. 

Rakennesuunnittelijoita koulutetaan Suomessa yliopistoissa, joista valmistuu dip-

lomi-insinöörejä sekä ammattikorkeakouluissa, joista valmistuu insinööri YAMK- ja 

insinööri AMK-tutkinnon suorittaneita suunnittelijoita. Tässä työssä vertailtiin kahden 

ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia ja jo nykyisin rakennesuunnittelijoiden tut-

kinnon sisältämät opintopisteet riittävät Vaativan luokan kantavien rakenteiden ja ra-

kennusfysiikan suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksiin. Lisä- ja täydennyskoulutuk-

sen saadessa isomman painoarvon Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorea-

kouluille myöntämästä rahoituksesta, on niiden tarjontaan panostettu ammattikorea-

kouluissa. Nykyisin tarjotaan rakennetekniikan ja rakennesuunnitteluun lukuisia sy-

ventäviä lisä- ja täydennyskoulutuskursseja. Tähän työhön poimittiin esimerkkinä 

Metropolia ammattikorkeakoulun vuonna 2022 järjestämät lisä- ja täydennyskoulu-

tukset. 

Kirjallisuustutkimuksen lisäksi tehtiin haastattelu- ja kyselytutkimus rakennesuunnit-

telijoiden osaamisvaatimuksista ja -tarpeista. Kyselytutkimus toteutettiin verkkoky-

selyinä muutamia vuosia sitten valmistuneille rakennesuunnittelijoille, ammattikor-

keakouluissa rakennetekniikan ammattiaineita opettaville henkilöille sekä suunnitte-
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lutoimistojen ja -tiimien vetäjille. Jokaiselle näistä kohderyhmistä laadittiin omat ky-

symykset, joilla kartoitettiin vastaajien näkemyksiä ja mielipiteitä rakennesuunnitteli-

joiden koulutukseen ammattikorkeakouluissa. Lisäksi jokaiselta ryhmältä pyydettiin 

ajatuksia ja kehitysehdotuksia rakennesuunnittelijoiden koulutukseen Suomessa. 

Vaikka kyselyihin ei saatu niin paljoa vastauksia, kuin oli toivottu, niin silti vastaajilta 

tuli paljon erittäin hyviä näkökulmia ja vastauksissa oli selvästi pohdittu koulutukseen 

liittyviä kysymyksiä. Päällimmäisenä kyselyiden vastauksissa tuli esiin matemaattis-

ten taitojen haasteet, itse suunnitteluosaamisen puutteet valmistumisen jälkeen sekä 

varsinaisen tuotoksen eli rakennesuunnitelmien laadinnan haasteet. Opetusresurs-

sien kiristäminen ammattikorkeakouluissa vaikuttaisi siirtäneen osan oppimisesta 

tutkinnon suorittamisen jälkeen tapahtuvaksi työssäoppimiseksi suunnittelutoimis-

toissa. Tämä sitoo yritysten resursseja yllättävän paljon ja aiheuttaa aluksi haasteita 

vastavalmistuneiden rakennesuunnittelijoiden pärjäämiseen työelämässä. Viesti 

kentältä olikin, että rakennetekniikan opetusresursseista ei tule enää missään ni-

messä leikata vaan päinvastoin pitäisi saada enemmän rutiinia rakenteiden suunnit-

teluun ja laskentaan sekä rakennesuunnitelmien laadintaan. 

Haastateltaviksi saatiin kolme suunnittelutoimistoissa esimiestehtävissä työskente-

levää henkilöä, jotka muiden töidensä ohella osallistuvat heille palkattavien uusien 

rakennesuunnittelijoiden valitsemiseen. Myös heiltä saatiin arvokkaita ajatuksia vas-

tavalmistuneiden rakennesuunnittelijoiden osaamisvaatimuksista ja -tarpeista. Tär-

keimmät esiin nousseet asiat olivat kyselyjen tapaan haasteet kuormitusten kerty-

misten ymmärtämisessä sekä rakenteiden mitoituksen osaamisessa. Laajempien 

kokonaisuuksien hahmottamisen oppiminen on vaikeaa, jos tehdään pelkästään yk-

sittäisiä ja erillisiä harjoitustöitä. Tähän tulikin ehdotuksena yhteisten esimerkkiraken-

nusten tai -kohteiden käyttäminen eri opintojaksojen harjoitustöiden pohjana. Näin 

opiskelijoille muodostuisi näkemys rakennesuunnitelmien muodostamasta kokonai-

suudesta.  

Osana tätä työtä laadittiin tehtyjen kirjallisuustutkimusten, kyselyiden ja haastattelui-

den perusteella ehdotus rakennetekniikan ohjeelliseksi opintojen sisällöksi. Opinto-

kokonaisuuksien sekä yksittäisten opintojaksojen laajuuksia ja osaamisvaatimuksia 

peilattiin kantavien rakenteiden ja rakennusfysiikan vaativan ja poikkeuksellisen vaa-

tivan suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksiin. Ehdotetun ohjeellisen opintojen sisällön 

mukaan voidaan suorittaa kaikki näihin kelpoisuusvaatimuksiin vaadittavat opinnot. 

Lisäksi poikkeuksellisen vaativan kantavien rakenteiden sekä rakennusfysiikan 

suunnittelijan kelpoisuusvaatimusten opintopistevaatimukset pystytään täyttämään 

ilman laajoja lisä- ja täydennyskoulutuksia. Tähän vaativuusluokkaan vaaditaan tosin 
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ylempi korkeakoulututkinto, joten sen suorittaminen on välttämätöntä ennen kysei-

sen suunnittelijan kelpoisuuden anomista. 

Työn lopuksi esitettiin kehitysehdotuksia rakennesuunnittelijoiden koulutukseen am-

mattikorkeakouluissa. Aluksi kartoitettiin ammattikorkeakoulujen valtion rahoitusta ja 

sen painotusten muutoksien vaikutuksia rakennesuunnittelijoiden koulutukseen. 

Aiemmin rahoitus tuli opiskelijamäärän perusteella, mutta siitä on siirrytty ajoissa 

suoritettujen tutkintojen sekä 55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden opiskelijoi-

den määrän kautta nykyiseen malliin. Vuoden 2021 alusta voimassa olleen mallin 

mukaan nykyään suurin osa rahoituksesta saadaan ajoissa suoritettujen ammattikor-

keakoulututkintojen perusteella ja jatkuvan oppimisen perusteella. Lisäksi TKI-toi-

mintaa on painotettu enemmän nykyisessä mallissa, jonka mukaan noin viidennes 

rahoituksesta tulee tätä kautta. Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tason 

laskua ja sen vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin on kartoitettu myös tässä lu-

vussa. Pisa-tutkimusten pisteet ja sijoitus ovat Suomessa laskeneet viimeisen kah-

den vuosikymmenen vuoden aikana selvästi. Jyväskylän yliopiston Kappas! hank-

keen tutkimuksen tulosten perusteella suurimmalla osalla opintojen loppupuolella 

olevien korkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot ovat korkeintaan tyydyttävällä ta-

solla. Näiden taitojen kehittämistä tuettava korkeakouluopinnoissa. 

Itse opintojen sisältöön ehdotettiin paluuta mahdollisiin matematiikan ja fysiikan ta-

sokursseihin eri kautta tulleille opiskelijoille. Ammattikoulun kautta tulleilla tulisi olla 

enemmän matematiikan ja fysiikan lähiopetusta ja vastaavasti lukiosta tulleilla opis-

kelijoilla olisi enemmän rakentamisen perusteiden opintojaksoja. Rakenteiden statii-

kan, mekaniikan ja lujuusopin perusteiden opetukseen on panostettava ammattikor-

keakouluissa enemmän kuin nykyään. Näiden opintojaksojen osaamiseen perustuu 

rakenteiden mitoittaminen ja suunnittelu. Ilman tätä riittävää matemaattista osaa-

mista ei rakennesuunnittelu ole mahdollista. Kuormien kertymistä rakenteille tulisi 

myös harjoitella enemmän ja lisäksi harjoitustöissä annettuja lähtöarvoja olisi vähen-

nettävä opintojen edetessä, jolloin kohteen vaikutus näihin arvoihin selkiytyisi. Ra-

kennesuunnittelijoiden eri opintojaksojen harjoitustöiden tulisi mahdollisuuksien mu-

kaan liittyä yhteiseen esimerkkikohteeseen, joista muodostuisi esimerkkikohteeseen 

rakennesuunnitelmat. Kaikki tämä auttaisi opiskelijoita hahmottamaan rakennesuun-

nitelmien muodostaman kokonaisuuden. Jokaisen opintojakson palautettavaan har-

joitustyöhön tulee vaatia cad-ohjelmalla tai tietomallintamalla laaditut suunnitelmat, 

joiden olisi täytettävä viranomaisten rakennesuunnitelmille asettamat vaatimukset. 

Näin saataisiin opiskelijoille enemmän rutiinia suunnitelmien tekemisestä. 
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Tuleva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulee asettamaan rakennesuunnitteli-

joille uusia osaamisvaatimuksia, joiden koulutukseen tulee myös varautua tulevissa 

opetussuunnitelmissa. Aiemmista opinnoista ei saa karsia vaan näille opinnoille tulee 

löytyä riittävät resurssit. Rakennesuunnittelijoiden osaamisen tason tulee säilyä kor-

keana myös tulevaisuudessa. 
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LIITE B: Muutamia vuosia aiemmin valmistuneet 
rakennesuunnittelijat 

Kyselylomakkeen kysymykset ja vastaukset: 

1. Kauanko sinulla on aikaa valmistumisesta? 

 

 

2. Työkokemus rakennesuunnittelijana? 
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3. Työtehtävät yrityksessä? 

Tämä kysymys oli avoin tekstikysymys. Ainoastaan muutama vastaajista toimii tällä 

hetkellä jossakin muussa työtehtävässä kuin rakennesuunnittelijana. He toimivat 

suunnittelutehtävien sijaan erilaisissa rakennushankkeiden projektinhallinnan ja pro-

jekti-insinöörin tehtävissä. 

 

4. Työtehtävissäsi käyttämäsi suunnitteluohjelmistot? 

 

Annettujen vaihtoehtojen lisäksi vastaajilla oli käytössään seuraavia suunnitteluohjelmia: 

• Staad 

• Scia 

• Woodfocus 

• Pupax 

• Doflämpö 

• Mathcad 

• Solibri 

• Comsol 
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5. Onko ohjelmistojen käyttöliittymän kielellä merkitystä työtehtävissäsi? (suomi tai 
englanti) 

 

 

6. Mitä osaamista olisit kaivannut valmistumisen jälkeisissä työtehtävissäsi, jota ei 

kuitenkaan opintojen aikana opetettu tai opetusta on ollut liian vähän? Jos tulee 

mieleen useita asioita, niin mikä niistä on mielestäsi tärkein? 

Tämä oli avoin tekstikysymys, johon tuli vastaajilta paljon pitkiä vastauksia. Eniten 

toivottiin perussuunnitteluosaamisen opintojen syventämistä. Useiden vastaajien 

mukaan opintojaksojen esimerkit olivat ehkä liian yksinkertaisia verrattuna mitoitus-

tilanteisiin, joita tulee vastaan suunnittelutoimistoissa. Lisäksi useat vastaajista toi-

voivat, että suunnittelu- ja mitoitusohjelmien käyttöä rakenteiden mitoitukseen olisi 

käyty enemmän läpi. Yksittäisistä ohjelmistoista ylivoimaisesti tärkeimpiä olivat vas-

taajien mielestä FEM- ohjelmien, Autocadin sekä Tekla Structuren perusteiden osaa-

minen, joita heidän mukaansa tarvitaan nykyisissä työtehtävissä todella paljon. 

 

7. Oliko joku opintojen aikana hankkimasi osaaminen mielestäsi sellaista, jonka 

voisi jättää opintojen jälkeiseen täydennyskoulutukseen?  Jos, niin mikä? 

Tähän avoimeen tekstikysymykseen tuli usea vastaus, että ei olisi jättänyt mitään 

tutkinnosta täydennyskoulutukseen. Toisaalta rakennesuunnittelijan ammattiainei-

den opintojaksoja kaivattiin muutamissa vastauksissa enemmän kuin ehkä kaikille 

ammattikorkeakouluissa opiskelevien yhteisiä opintojaksoja. Matriisien käsin lasken-

nasta kommentoitiin, että sen ajan voisi käyttää FEM-ohjelmien harjoitteluun. Pää-

sääntöisesti vastaajat olivat suhteellisen tyytyväisiä rakennesuunnittelijan tutkintoon 

suoritettuihin opintojaksoihin.  
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8. Millaisia lisä- ja täydennyskoulutustarpeita sinulla olisi tällä hetkellä? 

Lisä- ja täydennyskoulutusta vastaajat tarvitsisivat tällä hetkellä rakenteiden mitoit-

tamisen osaamisen syventämiseen. Osa vastaajista tarvitsisi lujuusopin syventäviä 

opintojaksoja ja osa eri kantavien rakennusmateriaalien mitoittamisen opintoja. Muu-

tama vastaaja aikoo jatkaa opintoja edelleen ja suorittaa YAMK tai DI tutkinnon tule-

vaisuudessa. Esimiestehtävät kiinnostavat myös muutamaa vastaaja, joihin he tar-

vitsisivat lisäkoulutusta. 

 

9. Onko muita ajatuksia, kommentteja tai kehitysehdotuksia liittyen ammattikorkea-

koulussa suorittamiisi rakennesuunnittelijan opintoihin? 

Tämä kyselylomakkeen viimeinen kysymys tuotti paljon pitkiä vastauksia ja pohdin-

toja suoritetusta rakennustekniikan insinööri AMK-tutkinnosta. Päällimmäisenä nousi 

esiin rakenteiden mallintamis- ja mitoittamisohjelmistojen osaamisen tärkeys heti en-

simmäisestä työpaikasta lähtien. Toivottiin myös laajempia harjoitustöitä, joissa käy-

täisiin esimerkiksi kokonaisen rakennuksen mitoittamisen kaikki vaiheet läpi raken-

nemallin muodostamisesta, rakenteiden statiikan laskennasta aina lujuusoppiin lii-

toksineen. Tämä vastaisi ehkä enemmän työelämässä vastaantulevia haasteita, 

joissa lähtöarvoja ei ole valmiiksi annettu. 
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LIITE C: Ammattikorkeakoulujen opettajat 

1. Kuinka kauan olet opettanut rakennetekniikan ammattiaineita ammattikorkeakou-
lussa? 

 

 

2. Ovatko rakennetekniikan opintojaksojen tuntiresurssit mielestäsi riittävät niiden 
osaamisvaatimuksiin verrattuna? 
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3. Onko matematiikan perustaitojen osaaminen mielestäsi vaikuttanut rakennetek-
niikan ammattiaineiden opetukseen? 

 

 

4. Onko työnantajasi mahdollistanut oman ammatillisen osaamisesi kehittämisen? 

 

 

5. Jos on, niin miten? 

Tämä oli tarkentava jatkokysymys edelliseen kohtaan. Vastaajista joku on saanut 

suoritettua työn ohessa YAMK-tutkinnon, mutta yleensä erilaisiin koulutuksiin ja se-

minaareihin osallistumista on tuettu työantajan toimesta. Osa vastaajista on kehittä-

nyt omaa osaamistaan omatoimisesti osallistumalla ohjelmistokoulutuksiin tai suorit-

tamalla esimerkiksi ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnot. 
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6. Vastaavatko opetuksessa käytössänne olevat ohjelmistot uusimpiä ja yleisimpiä 
käytössä olevia ohjelmia? 

 

 

7. Opettaako teidän oppilaitoksessanne sama opettaja teoriapohjan, niiden sovel-
tamisen ja ohjelmistot? 
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8. Tuleeko teidän oppilaitoksessanne yritysyhteistyön kautta viestiä opiskelijoiden 
osaamistarpeista? 

 

 

9. Onko muita ajatuksia, kommentteja tai kehitysehdotuksia liittyen rakenneteknii-

kan opetukseen ja valmistuvan rakennesuunnittelijan osaamisvaatimuksiin am-

mattikorkeakoulussa? 

Tähän avoimeen kysymykseen vastasi 8 henkilöä. Heillä oli paljon ajatuksia ja kom-

mentoitavaa, joten vastauksista tuli pitkiä. Vastaajien mukaan matemaattisten ainei-

den perustaitojen puute on heijastunut opetukseen. Näiden perustaitojen opetuk-

seen olisikin panostettava perusopetuksessa jo ennen ammattikorkeakouluun tule-

mista.  

Rakennetekniikan perusteiden kuten statiikan, mekaniikan ja lujuusopin perusteiden 

opetukseen pitäisi vastaajien kommenttien mukaan panostaa ammattikorkeakou-

luissa nykyistä enemmän, jolloin syventävien ammattiaineiden opintojaksoilla voitai-

siin paneutua syventämään tätä osaamista. Opiskelijoiden osaamistaso vastaisi 

ehkä näin paremmin suunnittelutoimistoissa vastaan tulevia ensimmäisiä työtehtä-

viä.  

Lisäksi ammattikorkeakoulujen kiristynyt valtion rahoitus on vastaajien mukaan nä-

kynyt opetuksessa. Opettajille on tullut lisää opetettavia kursseja ja aloituspaikkoja 

on lisätty aiemmista vuosista. Tämä on tuonut opettajille paljon lisää työtä ja opiske-

lijoiden osaamistason pitäminen edes nykyisellä tasolla on haastavaa. Joidenkin vas-

taajien mukaan jopa opintojaksojen suorittamisen pisterajoista on jouduttu tinkimään, 

että saadaan opiskelijoita valmistumaan. Tähän ongelmaan jonkun vastaajan mu-
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kaan ollaan heidän oppilaitoksessaan suunnittelemassa yliopistoista tuttua käytän-

töä, jossa opintojaksojen teoriaosuudet pidettäisiin massaluentoina ja sen lisäksi pi-

dettäisiin laskuharjoituksia 20–30 hengen pienryhmille. Lisäksi opiskelija-assistent-

tien käyttämistä on myös pohdittu tässä systeemissä, jolloin leikatuillakin tuntikehyk-

sillä saataisiin sama määrä kontaktiluentoja kuin ennen valtion rahoituksen leikkauk-

sia. 

Yhtenä kommenttina nousi esiin ammattikorkeakoulujen digitaalisen opintotarjonta-

portaalin campusonline.fi kautta suoritettavat opinnot. Vastaajan mukaan osa tarjot-

tavista opintojaksoista voi olla sellaisia, joiden suorittamiseen ei vaadita käytännön 

osaamista eikä opintojen suorittajan henkilöllisyydestä voida riittävästi varmistua. Jos 

tällä tavoin saa korvattua jopa pakollisia opintojaksoja, syö se vastaajan mukaan 

kaikkien ammattikorkeakoulujen arvostusta. 
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LIITE D: Suunnittelutiimien vetäjät 

1. Suunnitteluyrityksenne koko? 

 
 
 
2. Tehtävä yrityksessä? 

Kaikki tähän kyselyyn vastanneet henkilöt toimivat yritystensä esimiestehtävissä. 

Suurin osa vastaajista työskentelee suunnittelutoimistojen projekti-, ryhmä-, osasto- 

tai aluepäällikkönä. Myös yksi yrityksensä liiketoiminnan kehitysjohtaja sekä yksi toi-

mitusjohtaja vastasi tähän kyselyyn. 

 

3. Mikä asia tai osaaminen ratkaisee vastavalmistuneen rakennesuunnittelijan palk-
kaamisen yritykseenne/tiimiinne? 

Tämän kysymyksen vastauksissa lähes jokaisessa painotettiin tärkeimpänä asiana 

matemaattisten aineiden, rakenteiden mekaniikan sekä suunnittelualan opintojakso-

jen arvosanoja vastavalmistuneiden rakennesuunnittelijoiden palkkaamisessa. 

Suunnitteluohjelmistojen käytön osaaminen, kiinnostus rakennesuunnitteluun sekä 

palkattavan henkilön halu oppia uutta on tärkeässä osassa useissa vastauksissa. 

Työharjoittelu sekä opinnäytetyön tekeminen yrityksessä on monella vastaajalla 

keino valita heille sopivia uusia rakennesuunnittelijoita. Usea vastaaja palkkaa opin-

tojen loppupuolella olevia opiskelijoita harjoitteluun ja tätä kautta yritykset saavat tu-

tustutettua ja koulutettua uudet työntekijänsä suoraan talon järjestelmiin ja menetel-

miin. 

Moni vastaaja painotti palkattavan henkilön tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, 

ja he palkkaavatkin omien vastaustensa mukaan ihmisiä eikä tutkintoja. Erityisesti 
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työhaastattelutilanteissa vahva, reipas ja osaava esiintyminen on usein erittäin suu-

ressa osassa uutta henkilöä palkatessa.  

 

4. Mitä osaamista tarvitsisi mielestäsi painottaa enemmän opintojen aikana ja miten 
hyvin nykyinen rakennesuunnittelijoiden koulutus vastaa yrityksenne tarpeisiin? 

Vastaajat olivat myös tässä asiassa lähes yhtä mieltä siitä, että tärkein painotettava 

asia opintojen aikana on rakenteiden statiikan, mekaniikan ja lujuusopin osaaminen. 

Suunnittelurutiinin ja -osaamisen puuttuminen voi näkyä aloittelevien rakennesuun-

nittelijoiden arkuutena aloittaa uusia mitoitus- ja suunnittelutehtäviä. Oman työn ra-

kennelaskelmien tarkastamista tulisi vastaajien mukaan myös harjoitella jo opintojen 

aikana. Lisäksi erittäin monen vastaajan mukaan uusien rakennesuunnittelijoiden 

kyky tuottaa kunnollisia suunnitelmia ja piirustuksia omista laskemistaan on monin 

paikoin heikkoa. Rakennus- ja rakennesuunnitelmien lukemisen osaaminen on erit-

täin tärkeä taito ja erityisesti virallisten ohjeiden mukaisten rakennepiirustusten laati-

miseen pitäisi saada riittävästi rutiinia jo opintojen aikana. Pienten yksittäisten har-

joitustöiden sijaan opiskelijoilla tulisi teettää laajempia harjoitustöitä. Niissä käytäisiin 

läpi koko rakennesuunnittelijan tehtäväpolku tehtävän annosta rakennemallin muo-

dostamiseen ja mitoittamiseen joko käsin tai tietokoneella ja edelleen aina rakenne-

piirustusten laatimiseen laskelmien pohjalta. Lopuksi jokaisella rakennetekniikan 

opintojaksolla tulisi tuottaa virallisten kaltaiset rakennesuunnitelmat nimiöineen ja tie-

tokenttineen, jolloin tulisi myös osaamista ja näkemystä niiden tuottamiseen. Ky-

seessä on kuitenkin rakennesuunnittelijan tärkein lopputuotos, jota asiakkaille suun-

nittelutoimistoista tuotetaan. 

Opiskelijoilla on vastaajien mukaan usein myös vaikeuksia hahmottaa rakennesuun-

nittelijan roolia rakennushankkeessa. Työmaatekniikan ja rakennusprojektin koko-

naisuuden hahmottamisen osaaminen on tärkeä taito, että pystyy toiminaan esimer-

kiksi elementtisuunnittelijana rakennusprojekteissa. Yksittäinen, erittäin mielenkiin-

toinen huomio yhdeltä vastaajalta oli, että perustusrakenteiden mitoittamisen osaa-

minen on selkeä puute useilla aloittelevilla rakennesuunnittelijoilla. 
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5. Mitä osaamista voisi mielestäsi jättää työnohessa suoritettaviin lisä- ja täydennys-
koulutuksiin? Vaikuttaako tähän rakennesuunnittelijan ammatillisen osaamisen 
karttuminen? 

Rakennesuunnittelijoiden työkokemuksen karttuessa, voivat he usein erikoistua jo-

honkin tiettyyn rakennusmateriaaliin tai rakennuksen suunnittelun osa-alueeseen. 

Tällaiset erityistä osaamista vaativat suunnittelutaidot, kuten jännitetyt betoniraken-

teet, seisminen mitoitus, värähtely, lasirakenteet sekä erilaiset liittorakenteet, voi-

daan hyvin jättää vastaajien mukaan lisä- ja täydennyskoulutukseen. Useat ammat-

tikorkeakoulusta valmistuneet rakennesuunnittelijat jatkavat opintojaan ja suorittavat 

YAMK- ja DI-tutkinnon, jolloin rakennesuunnitteluosaaminen syvenee huomattavasti. 

Kuitenkin vastauksissa toivottiin myös rakennesuunnittelun perusasioiden ja niiden 

sovellutusten osaamisen syventämiseen tarkoitettuja lisä- ja täydennyskoulutuksia. 

Näiden koulutusten kohderyhmänä voisi olla suunnittelijat, joiden tutkinnon suoritta-

misesta olisi aikaa alle kaksi vuotta.  

Suunnitteluohjelmistojen käytön syvempi osaaminen voidaan usean vastaajan mie-

lestä jättää lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Osaamattoman suunnittelijan käytössä mi-

toitusohjelma voi olla vaarallinen työkalu. Mitoitusohjelma laskee aina siihen syötet-

tyjen lähtöarvojen ja reunaehtojen avulla, pohtimatta sen enempää niiden oikeelli-

suutta. Ammattitaitoisen rakennesuunnittelijan tuleekin osata arvioida saatujen tulos-

ten kertaluokkia ja mielekkyyttä. Ohjelmistojen perusteiden osaaminen tulisi kuiten-

kin olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

6. Miten yrityksenne henkilökunta voi päivittää omaa osaamistaan ja millaisilla re-
sursseilla yrityksenne tukee sitä?  

Elinikäiseen oppimiseen on selvästi panostettu tähän kyselyyn vastanneiden yritys-

ten keskuudessa. Lähes jokaisessa vastauksessa lueteltiin useita erilaisia tapoja, 

joilla työnantaja tukee ja kannustaa rakennesuunnittelijoiden oman ammatillisen 

osaamisen kehittämistä. Vastauksissa tuli hyvin esiin se, että kaikki vastaajista työs-

kentelevät suurissa rakennesuunnittelutoimistoissa ja -yrityksissä. Yrityksillä on omia 

sisäisiä valmennusohjelmia ja yksilöllisiä opintopolkuja, joita työantaja tukee. Vas-

taajien työnantajilla on henkilökunnalle eri tasoisia koulutuksia aina päivän mittaisista 

”quick-infoista” suunnittelupätevyyksiin liittyviin koulutuksiin. Osalla yrityksistä koke-

neemmat asiantuntijat ja kollegat voivat pitää koulutuksia, viikkoluentoja ja infoja 

muille työntekijöille. Osa jopa videoi nämä koulutukset, jolloin myös muut yrityksessä 

työskentelevät rakennesuunnittelijat voivat katsoa ja kerrata niitä myöhemminkin. 

Vastaajien mukaan myös ulkopuolisiin koulutuksiin kannustetaan ja niiden kustan-

nuksiin yrityksissä osallistutaan mielellään, kunhan ne vastaavat yrityksen tarpeita ja 
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ehtoja. Osalla yrityksistä ulkopuoliset koulutukset voivat olla jopa yliopistossa suori-

tettavia opintojaksoja. 

 

7. Onko muita ajatuksia, kommentteja tai kehitysehdotuksia liittyen rakennetekniikan 
opetukseen ja valmistuvan rakennesuunnittelijan osaamisvaatimuksiin ammatti-
korkeakoulussa? 

Tähän kysymykseen tuli usealta vastaajalta aika perusteellisia pohdintoja rakenne-

suunnittelijoiden opetukseen liittyen. Vastaajien mukaan ammattikorkeakoulusta val-

mistuneiden rakennesuunnittelijoiden ammatillisessa osaamisessa on usein selviä 

puutteita, joiden paikkaamiseen joudutaan yrityksissä panostamaan liian paljon re-

sursseja. Ammattikorkeakoulujen opetuksen ja opintojaksojen vaatimustasoa pitäisi 

vastaajien mielestä nostaa. Valtion rahoituksen kiristyminen ja sen painottuminen 

opintopisteiden ja tutkintojen suorittamiseen on voinut johtaa siihen, että kaikkien on 

päästävä läpi opintojaksoista ja saada suoritettua tutkinto määrätyssä ajassa. Tämä 

voi johtaa vastaajan mielestä tulevaisuudessa selvään rakennesuunnittelun ammat-

titaidon inflaatioon ja laskuun, jonka ehkäisemiseksi olisi löydettävä jonkinlainen po-

liittinen päätös ja halu. 

Opintojaksojen harjoitustöitä voisi vastaajien ehdotuksen mukaan muuttaa enem-

män todellista tilannetta vastaavaksi, jolloin eri suunnittelua ohjaavia reunaehtoja ei 

anneta suoraan vaan ne pitää itse osata hakea eurokoodeista sekä muista asetuk-

sista ja normeista. Lisäksi jokaisesta suunnittelutehtävästä tulisi myös tuottaa viralli-

sen muotoiset rakennesuunnitelmat, jolloin siihenkin osaamiseen tulisi lisää rutiinia 

jo opiskeluaikana. 
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LIITE E: Ehdotus rakennesuunnittelijoiden 
ohjeelliseksi opetussuunnitelmaksi 

 
 
 

Opintokokonaisuus, opintojakso Laajuus (op) Vaativa Vaativa+
Poikkeuksellisen 

vaativa

Rakenteiden mekaniikka 20 15 15 20

Statiikan perusteet 5

Lujuusopin perusteet 5

Hyperstaattiset rakenteet 5

Rakenteiden jäykistys 5

Betonirakentaminen 10 8 8 10

Paikallavalurakenteet 5

Elementtirakentet 5

Betonirakenteiden suunnittelu 10 8 8 10

Betonirakenteiden suunnittelu 1 5

Betonirakenteiden suunnittelu 2 5

Puurakenteiden suunnittelu 10 8 8 10

Puurakenteiden suunnittelu 1 5

Puurakenteiden suunnittelu 2 5

Teräsrakenteiden suunnittelu 10 10 10 10

Teräsrakenteiden suunnittelu 1 5

Teräsrakenteiden suunnittelu 2 5

Rakennusfysiikka 10 5 5 10

Rakennusfysiikan perusteet 5

Rakennusfysiikan jatkokurssi 5

Korjausrakentaminen 10

Rakenteiden korjaustekniikka 5

Kiertotalous ja korjausrakentaminen 5

Pohjarakenteet 10

Geotekniikka 5

Perustukset ja pohjarakenteet 5

Rakennesuunnittelua täydentävät opinnot 20

Rakentamisen tietotekniikka 5

Rakennusmateriaalit ja rakenteet 5

Rakennetekniikan matemaattiset apuneuvot 5

Rakennetekniikan tietotekniset sovellukset 5

Kantavien rakenteiden tai rakennusfysikaalisen 

suunnittelijan opintopistevaatimukset


