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Jorma Säteri ja Kirsi Maasalo



Rakennus- ja kiinteistöalan koulutuspolku

Osaamisen tunnistaminen 
ja orientaatio kiinteistö- ja 

rakennusalaan
Syksy 2019 15 op

Ammattiosaamisen 
täydentäminen 

Syksy 2019
20 op

Työssäoppiminen, 
täydentävät opinnot

Kevät 2020
5…25 op

Suomi toisena kielenä 1 5 op
Kiinteistöalan lainsäädäntö ja 
viranomaisohjaus Suomessa 5 op
Rakennetun ympäristön perusteet 5 op

Lähiopetusta ti, to ja pe
Itseopiskelua ma ja ke

HOPSin mukaan  
BIM-perusteet 5 op, suomenkielen tuki

Suomi toisena kielenä 2 5 op
Rakennetun ympäristön perusteet 5 op

Lähiopetusta to ja pe
Työssäoppimista ma-ke

Työnhaku ja työllistyminenOsaamisen täydentäminenOpiskelijavalintaMarkkinointi 

Kevät 2019



Työllistyminen
• Opiskelijat opiskelivat ahkerasti ja osoittivat 

osaamisensa.
• Koulutus on tarpeen työllistymisen edistämiseksi.
• Kiinteistö- ja rakennusalan polulla oli viisi opiskelijaa.

• Kaksi pääsi koulutustaan vastaavaan työhön. 
• Kolmas on aloittamassa yritystoimintaa 

koulutustaan vastaavalla alalla.
• Yksi opiskelija on joutunut olemaan pitkään 

sairaslomalla 
• Viideskin opiskelija on suorittanut opinnot, mutta 

hänen osaaminensa ja työnantajat eivät ole 
onnistuneet kohtaamaan.

• Hakijoissa enemmistö oli miehiä, opintojen suorittajat 
olivat pääosin aikuisia, perheellisiä naisia. 



Palaute
• Hankalinta oli saada osallistujille työ- tai 

harjoittelupaikkoja.
• Opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa 

opetukseen ja kokivat työelämä-
valmiuksiensa parantuneen.

• Sekä opiskelijoiden että heitä 
työllistäneiden yritysten kokemukset 
työssäoppimisesta olivat hyviä.

• Kiitosta oppilaitos sai opettajasta, joka oli 
itsekin maahanmuuttajataustaisena 
integroitunut rakennusteollisuuteen ja jolla 
oli oma maahanmuuttajan kokemustausta.



Kehitysehdotuksia
• Koulutuksesta viestimistä on syytä kehittää.
• Yhteiset tapaamiset suomalaisten rakennusinsinöörien 

kanssa tutustumista helpottamaan
• Markkinatutkimusta: Minkälaisia työntekijöitä työnantajat 

tarvitsevat?
• Kohtaanto-ongelma: työnantajilla on tarvetta ja 

työntekijöitä olisi - huonosti ehkä kommunikoitu mitä 
molemmat puolet tarvitsevat ja pystyvät antamaan. Esim. 
täytyy pystyä kuvaamaan, mitä harjoittelija jo osaa ja mitä 
hänen tulisi oppia.



Toiminta tulee osaksi Pääkaupunkiseudun korkeasti 
koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskusta
• Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa 

OKM:n rahoituksella pääkaupunkiseudun 
korkeakoulutettujen maahanmuuttajien 
osaamista ja työllistymistä edistävän 
osaamiskeskus-palvelukonseptin 

• Hanke toteutetaan osana pk-seudun 
kuntakokeiluja.

• Kiinteistö- ja rakennusala on mukana 
hankkeessa, ja tästä polusta saadut 
kokemukset ja aineistot hyödynnetään sen 
toteutuksessa



Kiinteistö- ja rakennusalan täydennyskoulutus 
maahanmuuttajille (60/45  op)



Kiitos!
Jorma Säteri
Kirsi Maasalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu
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