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1. Johdanto
Siirtyminen hajautetumpaan, uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvaan energiajärjestelmään
merkitsee muutoksia energiajärjestelmän työvoiman tarpeessa. Työvoiman tarpeen tarkastelua
motivoivat useat tekijät. Voidaan tarkastella uusien energiaratkaisujen vaikutusta
kokonaistyöllisyyteen, voidaan tarkastella työvoiman tarpeen siirtymistä sektorilta toiselle, tai
voidaan tarkastella kvalifikaatioiden muuttumista olemassa olevien sektorien sisällä. Jos työvoiman
kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, osaamista voidaan joutua tuomaan ulkomailta ja suomalaisia voi
jäädä työttömäksi. Osaavan työvoiman puute voi myös aiheuttaa pullonkauloja, jotka estävät uusien
energiaratkaisujen kasvattamista (Fabrizio ja Hawn 2013; Jacobsson ja Karltorp 2013; Jager ym.
2013). Osaamisen puutteet voivat johtaa myös laadultaan heikkoihin tai vaihteleviin toteutuksiin,
mikä voi horjuttaa alan uskottavuutta ja sen kautta sen kasvua (Jager ym. 2013). Osaaminen voi
liittyä myös energiamurroksen poliittiseen kannatukseen: osaajat ovat energiamurroksen voittajia tai
ainakin selviytyjiä, kun taas ihmiset, jotka eivät näe murroksessa itselleen mahdollisuuksia
vastustavat todennäköisemmin murrosta.
Smart Energy Transition-hankkeessa (SET) ymmärrämme energiamurroksen globaaliksi ilmiöksi,
joka viittaa energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmien perustavanlaatuiseen muutokseen, tyypillisesti
uusien älykkäiden sähkötekniikoiden, energian varastoinnin ja uusiutuvan energian ajamana.
Suomessa energiamurros on hyvää vauhtia etenemässä ja siksi siinä tarvittavan osaamisen
tarkastelu on ajankohtaista ja tarpeellista. Tässä raportissa tarkastelllaan erityisesti
energiamurroksen avainaloja ja teknologioita, joita ovat älykäs ja energiatehokas rakennettu
ympäristö sekä uusiutuva energia, erityisesti viime vuosina voimakkaasti kasvaneet tuulivoima,
aurinkosähkö sekä lämpöpumput.
Opetushallitus tekee Suomessa säännöllisesti osaamisen ennakointeja. Energia-alan
ennakoinnissa (Vepsäläinen 2017) tuotiin esiin energiamurrokseen liittyviä osaamistarpeita samalla
kun todettiin, että tulevaisuudessa energia-ala pitäisi nähdä raportissa käytettyä perinteistä
toimialaluokituksiin perustuvaa rajausta laajemmin. Rakennetun ympäristön ennakoinnissa
(Opetushallitus 2018) tuotiin esiin energiamurrokseen liittyviä osaamistarpeita, kuten datan
hyödyntäminen, digitalisaatio ja palvelumuotoilu, samoin kuin hajautettuun energiantuotantoon ja
myyntiin liittyvä teknologia- ja liiketoimintaosaaminen. Molemmissa ennakointiryhmissä tehtiin myös
määrällisiä työvoiman tarpeen ennakointeja, mutta niistä ei voida erottaa energiamurroksen
avainalojen työvoima- tai koulutustarpeita. Lisäksi näiden ennakointien jälkeen on toteutettu
ammatillisen koulutuksen reformi, jossa yhdistettiin lukuisia aiempia tutkintoja laaja-alaisemmiksi
kokonaisuuksiksi. Näin kaikkiin tehtäviin ei enää ole tarjolla erillistä tutkintoa, vaan tutkinnon sisällä
voidaan muodostaa erilaisia kokonaisuuksia.
Kiinteistöautomaation
merkitys
energiajärjestelmän
muuttuessa
on
nostettu
esiin
ympäristöministeriön asetuksessa eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden
vaatimuksista (asetus 718/2020). Asetuksessa edellytetään, että jos uusiin tai peruskorjattaviin
rakennuksiin asennetaan automaatiojärjestelmä, joka ohjaa energian kulutusta ja tehon tarvetta, on
asennettaessa otettava huomioon energiatehokkuus sekä asianmukainen mitoitus, käyttöönotto ja
ohjaus.
Vastaavia
vaatimuksia
sovelletaan
myös,
jos
asennetaan
paikallinen
sähköntuotantojärjestelmä,
kuten
aurinkosähköjärjestelmä.
Asetus
ei
aseta
uusia
pätevyysvaatimuksia rakennus- tai asennushankkeille. Se kuitenkin pyrkii vaikuttamaan siihen, että
järjestelmiä suunniteltaisiin ja toteutettaisiin entistä laadukkaammin sekä energiatehokkuuden että
tehon tarpeen näkökulmasta. Siten se ainakin epäsuorasti pyrkii nostamaan tarvittavan osaamisen
laatua.
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Tässä tarkastelussa pyrimme selvittämään, millaista osaamista Suomessa tarvitaan
energiamurroksen avainaloilla, sekä millaista koulutusta niillä tarjotaan. Tarkastelemme rakennetun
ympäristön ja uusiutuvan energian toimialoilla tunnistettuja muutospaineita sekä koulutustarpeita.
Teemme myös arvioita tulevasta työvoiman tarpeesta uusiutuvan energian asennuksissa, huollossa
ja palveluntarjonnassa.
Keskitymme erityisesti järjestelmien käytännön suunnitteluun ja toteutukseen liittyvään koulutukseen
eli ammatilliseen ja ammattikorkeakoulukoulutukseen. Tämä ei tarkoita, ettei yliopistokoulutusta
pidettäisi tärkeänä, mutta ymmärtääksemme ammatillinen ja ammattikorkeakoulutus eivät ole vielä
saaneet ansaitsemaansa huomiota, vaikka hajautettu energiajärjestelmä tuleekin edellyttämään
entistä laajempaa osaamista yhteiskunnassa. Emme myöskään tarkastele tavallisten kuluttajien
tarvitsemaa osaamista esimerkiksi rakennusten omistajina ja uuden teknologian hankkijoina, vaikka
aiempi tutkimus on viitannut siihen, että siinäkin voisi olla kehittämisen varaa (esim. Foulds ja
Christensen 2016; Murto ym. 2019).
Seuraavassa tarkastelemme energiamurroksen lähtökohtia aiempaan kirjallisuuteen nojaten
erityisesti siitä näkökulmasta, missä tai millä aloilla aiemmin on tunnistettu uuden työvoiman tarvetta.
Sen jälkeen esittelemme tutkimusaineistomme, joka perustuu aiempiin energiamurrosta
tarkastelleisiin case-tutkimuksiin, opetushallituksen koulutuksen ennakointityöryhmien tulosten
kriittiseen tarkasteluun, laajaan haastatteluaineistoon sekä SET-hankkeessa tehtyihin skenaarioihin.
Raportin päätulos on luvussa neljä esitettyjen osaamistarpeiden tarkastelu ja viidennen luvun
alustavat arviot tarvittavan työvoiman määrästä. Luvussa 6 analysoimme tärkeimpiä osaamiseen
liittyviä haasteita, kun taas luvussa 7 esitämme päätelmät ja jatkoselvitystarpeet.
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2. Energiamurroksen tarkastelun lähtökohtia
Useissa tutkimuksissa on mallinnettu uusiutuvaan energiaan perustuvan energiajärjestelmän
työvoiman tarvetta. Yleensä sen on todettu olevan suurempi kuin perinteisessä
energiajärjestelmässä (Blazejczak ym. 2014; Byrne ym. 2016; Cameron ja Van der Zwaan, 2015;
Fragkos ja Paroussos, 2018; Pikas ym. 2017; Ram ym. 2019; Sooriyaarachchi ym. 2015), joskin eri
teknologioiden välillä on eroja (Barros ym. 2017). Lisäksi olisi tarpeen erotella murrosvaiheen eli
uuden teknologisen järjestelmän rakentamisen vaihe – jolloin työpaikkoja on tyypillisesti paljon –
sekä ylläpitovaihe, jolloin järjestelmiä vain uusitaan niiden poistuessa käytöstä sekä ylläpidetään ja
huolletaan (Cameron ja van der Zwaan 2015).
Yleensä työvoiman tarvetta analysoitaessa keskitytään kvantitatiivisiin mallinnuksiin ja olemassa
oleviin energian tuotantoteknologioihin. Mikäli muiden sektoreiden työvoiman tarvetta tarkastellaan,
se toteutetaan yleensä hyödyntämällä epäsuorien työllisyysvaikutusten kertoimia (Cameron ja Van
der Zwaan 2015) tai panos-tuotos-malleja (Markandya ym. 2016). Energiamurroksen katsotaan
kuitenkin ulottuvan yli perinteisen energiasektorin: muun muassa energiantuotannon – ja jakelun
katsotaan integroituvan rakennuksiin ja liikenteeseen. Muilta sektoreilta on vain yksittäisiä
tutkimuksia: muun muassa Pikas ym. (2017) ovat tarkastelleet aurinkopaneeleja hyödyntävän nettonollaenergiarakennusten uudisrakentamisen työllisyysvaikutuksia Virossa, arvioiden alan voivan
tuottaa yli 5 000 työpaikkaa seuraavan 20 vuoden aikana. Käänteisesti, Balta-Ozakan ym. (2015)
tarkastelivat älykkäiden sähköverkkojen etenemisen esteitä ja tunnistivat osaavan työvoiman
puutteen yhdeksi merkittäväksi esteeksi (vrt. myös Matschoss ym. 2014).
Toimialakohtaiset ja kvantitatiiviset työvoiman tarpeen analyysit eivät kuitenkaan kerro kaikkea
Osaamistarpeita voidaan Fienin ja Guevaran (2013) mukaan tarkastella neljällä tavalla. Ensinnäkin
voidaan tarkastella uusien toimialojen seurauksena syntyvää työvoiman tarvetta. Toiseksi voidaan
tutkia, mitä uutta osaamista olemassa olevat työtehtävät vaativat, mihin on vastattava joko
hankkimalla uutta työvoimaa tai päivittämällä olemassa olevien työntekijöiden osaamista.
Kolmanneksi myös olemassa oleville toimialoille voi syntyä uusia työpaikkoja ja mahdollisesti myös
uusia työtehtäviä, kuten esimerkiksi kiinteistö- ja rakennusalalle. Näillä aloilla tulisi ottaa muuttuneet
osaamisen tarpeet huomioon alan koulutuksessa. Lopuksi on myös syytä pohtia, syntyykö kokonaan
uusia ammattialoja, joihin tarvitaan uudenlaista koulutusta. Esimerkkejä siitä, miten olemassa olevat
toimialat tai koulutusalat eivät kata uusia työtehtäviä ovat
aurinkosähköasennusten tai
aurinkolämpöasennusten vaatimat osaamiset, jossa olemassa oleva toimialaosaaminen (sähkö- tai
LVI-asennus) on yhdistettävä uuteen osaamiseen (korkean paikan työskentely, kattoasennukset)
(Jager ym. 2013).
Perinteisesti työvoiman tarvetta on tarkasteltu erityisesti korkeakoulutuksen osalta (Jacobsson ja
Karltorp 2013). Esimerkiksi innovaatioita koskeva kirjallisuus painottuu innovaatioiden tuottamiseen
ja vähemmän niiden käyttöönottoon ja toteuttamiseen (eli paikan päällä rakentamiseen,
suunnitteluun, asentamiseen, huoltoon ja käyttöön), vaikka näissä hankintaketjun vaiheissa saattaa
olla enemmän työpaikkoja kuin tutkimuksessa ja valmistavassa teollisuudessa (Neij ym. 2017).
Teknologiamurrokset kuitenkin lisäävät kaikkien työpaikkojen osaamistarpeita, myös sellaisten, joita
ei perinteisesti ole pidetty tietointensiivisinä (Martinez-Fernandez ym. 2010). Uudet teknologiat eivät
vielä ole niin kypsiä ja ”paketoituja”, etteikö niiden toteuttaminen vaatisi luovaa ongelmanratkaisua
(Heiskanen ja Matschoss 2020). Esimerkiksi SYKLI:n Kestävästä suunnittelusta kestävään
toteutukseen -hankkeessa on tunnistettu muun muassa hajautetun uusiutuvan energian tuotannon
ja kiinteistöjen energiatehokkuuden edistämisen osaamistarpeita (Holm ym. 2015). Hankkeessa
3

päädyttiin
siihen,
että
osaamistarpeet
keskittyvät
kokonaisuuden
ymmärtämiseen,
elinkaariajatteluun sekä viestintään ja neuvontaan. Suunnittelun ja toteutuksen laadukas
yhdistäminen vaatii Holmin ym. (2015) mukaan tutkimuksen, yritysten ja eri kouluasteiden
yhteistyötä.
Laadullisia työvoiman tarpeita voidaan tunnistaa uusien ratkaisujen pilottikohteissa, joissa opitaan
tekemällä ja joissa myös uuden osaamisen tarpeet tulevat esille (Jager ym. 2013; Heiskanen ym.
2015; Heiskanen ym. 2017). Esimerkiksi Bevan ym. (2019) tarkastelivat koulurakennuksen
energiakorjauksessa esiin tulleita osaamistarpeita. Rakennusalan perinteisten ja uusien
teknologioiden esille tuomien spesifien tarpeiden (mm. uusien ratkaisujen tunnistaminen ja
kustannuslaskenta) ohella havaittiin myös geneeristen osaamistarpeiden, kuten projektihallinnan ja
viestintätarpeiden kasvu. Smart Energy Transition-hankkeessa laadullisia osaamistarpeita onkin
tunnistettu tekemällä yksityiskohtainen case-analyysi 20 uuden energian pilottihankkeesta. Tästä
sekä muista tähän raporttiin käytetyistä aineistoista kerrotaan seuraavassa luvussa.
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3. Energiamurrososaamisen tarkastelun aineistoja
Tässä selvityksessä olemme tunnistaneet energiamurroksen edellyttämiä osaamistarpeita
analysoimalla
seuraavia
aineistoja:
SET-hankkeessa
tuotettuja
case-tutkimuksia,
asiantuntijahaastatteluita, opetushallituksen koulutuksen ennakointityöryhmien tuloksia sekä SEThankkeen Fossiilivapaa Suomi -skenaarion oletusten perusteella tehty laskennallista arviota.
Uuden energian pilotteja ja kokeiluja koskevia case-tutkimuksia on tehty kaikkiaan 20 (Liite 1). Casetutkimusten kohteet on valikoitu yli sadan uuden energian pilotteja ja kokeiluja koskevasta
tietokannasta (https://energiakokeilut.fi). Case-tutkimuksia on tehty julkisen sektorin ja yritysten
piloteista, joissa uusia energiaratkaisuja on kokeiltu kaupunki- ja korttelitasolla tai yksittäisissä
rakennuksissa, joissa on toteutettu Suomessa uusia energiaratkaisuja. Olemme tarkastelleet
Suomessa uusia teknologioita kuten syvää geotermistä lämpöä ja merituulivoimaa, tai kokeiluja,
joissa on kokeiltu uusia liikenneratkaisuja sekä erilaisia tapoja edistää uuden energian ratkaisuja
(yhteishankinnat, joukkorahoitus). Case-tutkimukset perustuvat dokumentteihin sekä 4-20
osallistujan haastatteluun. Kussakin case-tutkimuksessa on tarkasteltu erikseen pilotissa/kokeilussa
tarvittuja ja puuttuvia osaamisia. Yksi case-tutkimuksista – Koulutus energiamurroksen edistäjänä:
kehityshankkeissa aktiivisten oppilaitosten kokemuksia osaamistarpeista – kohdistuu erityisesti
osaamiseen ja perustuu edelläkävijäoppilaitosten pilotteihin ja opettajien haastatteluihin (Heiskanen
ja Matschoss 2020, julkaistu alun perin vuonna 2017).
Olemme
täydentäneet
case-tutkimusten
havaintoja
asiantuntijahaastattelujen
avulla.
Haastateltaviksi olemme valinneet asiantuntijoita, joilla on erityistä tietämystä tai näkemystä
energiamurroksen edellyttämään osaamiseen ja siihen liittyviin tarpeisiin (Taulukko 1). Taulukossa
on mukana myös Koulutus energiamurroksen edistäjänä -case-tutkimukseen sisältyvät haastattelut.
Taulukko 1. Haastattelut
Haastateltava

Organisaatio

Ajankohta

Kari Kiviranta

Ammattiopisto Tavastia

syksy 2020

Juha Solio

BioSampo koulutus- ja tutkimuskeskus, Kouvolan seudun
ammattiopisto KSAO (nyt liitetty Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakouluun)

syksy 2017

Maiju Korhonen

Energiateollisuus ry

kevät 2019

Tuomas
Vanhanen

Energiaviisaat kaupungit - EKAT -hanke

syksy 2020

Johanna Kirkinen

Energiavirasto

syksy 2020

Mervi Suni

Energiavirasto

syksy 2020

Satu Lindén

Isännöintiliitto ry

syksy 2020

Aki Salo

Isännöintiliitto ry

syksy 2020

Katja Hynynen

LUT

syksy 2020

5

Tapio Tuomi

Lähienergialiitto ry

syksy 2020

Milja Aarni

Motiva

syksy 2020

Irmeli Mikkonen

Motiva

syksy 2020

Tomi Ahokas

Opetushallitus

syksy 2020

Arto Pekkala

Opetushallitus

syksy 2020

Mikael Maksimow

Quantitative Heat Oy

syksy 2020

Pekka Vuorinen

Rakennusteollisuus ry

syksy 2020

Petteri Pulkkinen

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

syksy 2017

Pekka Sirén

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

syksy 2017

Pasi Pipatti

Senaatti-kiinteistöt

syksy 2020

Jussi Hirvonen

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

syksy 2020

Anni Mikkonen

Suomen tuulivoimayhdistys STY ry

kevät 2020

Heidi Paalatie

Suomen tuulivoima yhdistys STY ry

syksy 2020

Timo Ylinen

Sähköinfo

syksy 2020

Harri Fränti

Taitotalo

syksy 2020

Pirkko Harsia

Tampereen ammattikorkeakoulu

syksy 2017,
syksy 2020

Milka Kortet

Teknologiateollisuus ry

syksy 2020

Pirjo Majuri

Turun yliopisto

syksy 2020

Liisa Harjula

Valonia

syksy 2020

Jyrki Läärä

VTS-kodit

syksy 2020

Olemme tehneet määrällistä arviota osaajien tarpeesta SET-hankkeessa toteutetun Fossiilivapaa
Suomi-skenaarion avulla (Rinne ym. 2019). Lisäksi olemme hyödyntäneet selvityksessä
ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta, toimialaraportteja ja eri tahojen julkaisemia tilastoja.
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4. Tarvittavan osaamisen sisällöt
Tässä luvussa tarkastelemme kokeilujen case-tutkimuksissa ja haastatteluissa esiin tulleita
osaamistarpeita. Näitä ovat muun muassa uuden teknologian tunnistaminen, uusien ratkaisujen
käyttöönotto, kustannus- ja vaikutuslaskenta sekä ratkaisujen toteutettavuuden arviointi.
Rakennettuun ympäristöön liittyviä osaamistarpeita ovat muun muassa erilaisten järjestelmien
yhdistäminen samaan kohteeseen, eli niin sanotut hybridiratkaisut, sekä näihin liittyen eri
automaatiojärjestelmien yhdistäminen ja ohjelmointi. Uusiutuvaan energiaan liittyviä
osaamistarpeita ovat teknologiasta riippuen muun muassa korkeanpaikan asennukset,
sähköasennuksiin liittyvän osaamisen laajentaminen, sekä erilaisten järjestelmien mitoitus. Yleisellä
tasolla tarve talotekniikan kokonaisuuden (ml. uusiutuvan energian tuotanto) ymmärrykselle kasvaa,
niin uudis- ja korjausrakennusten, kuin rakentamis- ja ylläpitovaiheen osalta. Uudenlaista osaamisen
tarvetta löytyy myös palvelujen ja palvelukokonaisuuksien kehittämisessä. Seuraavassa
tarkastelemme osaamistarpeita yksityiskohtaisemmin älykkään ja energiatehokkaan rakennetun
ympäristön sekä uusiutuvan energian käyttöönotossa, huollossa ja ylläpidossa.
Sekä piloteissa että erityisesti opettajahaastatteluissa tuli esiin, että osaamistarpeet ovat suhteessa
kunkin teknologian kulloiseenkin kehitysvaiheeseen. Kun teknologia ja siihen liittyvät palvelut ovat
kehittymättömiä, tarvitaan paljon osaamista niiden käyttöönottoon (Kuva 1). Erityisesti kehittyvillä
aloilla kuten kiinteistöautomaatiossa sekä rakennuskohtaisissa energiajärjestelmissä yritykset
keskittyvät teknisten ratkaisujen rakentamiseen, kun taas palvelukokonaisuuksia ei ole ehditty
miettiä. Teknisten ratkaisujen integrointi rakennuksiin on haastavaa, koska rakennuksia on
monenlaisia.

Kuva 1. Energiamurroksessa eli siirtymävaiheessa kehittämistarpeet ovat merkittäviä, jolloin myös
osaamistarpeet ovat suurempia
Seuraavassa osiossa tarkastelemme murroksen vaatimia osaamisia tarkemmin. Tarkastelu on jaettu
kolmeen osaan 4.1. Älykäs ja energiatehokas rakennettu ympäristö, 4.2. Uusiutuvan energian
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tuotanto sekä 4.3. Yleiset osaamistarpeet. Osioissa on kuitenkin päällekkäisyyksiä – hajautettu
uusiutuvan energian tuotanto on usein osa rakennettua ympäristöä ja talotekniikan kokonaisuutta.
4.1. Älykäs ja energiatehokas rakennettu ympäristö
Kun energiamurroksen myötä energian tuotanto laajenee keskitetystä hajautettuun ja vaihtelevaan
tuotantoon, ja energiankulutus joustaa aiempaa enemmän, ovat rakennukset avainasemassa.
Rakennuksissa tullaan jatkossa yhä enemmän tuottamaan uusiutuvaa energiaa (mm. maalämpö,
aurinkovoima), kuluttamaan energiaa energiatehokkaasti ja joustavasti älykkään ohjauksen avulla,
sekä varastoimaan energiaa (erityisesti lämpönä). Kehitys vaatii uusia kyvykkyyksiä paitsi
rakennusten talotekniikalta1, myös sen suunnittelijoilta, asentajilta ja käyttäjiltä. Tässä selvityksessä
keskitymme näihin niin kutsutun teknisen energiatehokkuuden vaatimiin uusiin osaamisiin.2
Rakennetun ympäristön osalta haastateltavat nostivat esiin useita uusia osaamisia, jotka ovat
keskeisiä energiatehokkaan ja joustavan rakennetun ympäristön toteuttamisessa. Talotekniikan rooli
osana rakennettua ympäristöä muuttuu ja kasvaa, jolloin sitä on käsiteltävä uudella tavalla:
priorisoitava rakentamisessa, tarkasteltava kokonaisuutena, sekä yhdistämällä talotekniikan sekä
tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Lisäksi toteutus edellyttää uusien teknologioiden tunnistamista
ja käyttöönottoa sekä käytönaikaisen vaiheen korostuessa kiinteistöalan osaamisen kehittämistä.
4.1.1. Talonrakennus ja -suunnittelu
Muiden kuin asuinrakennusten käyttö edellyttää yleisesti lukuisia eri järjestelmiä ja kehittynyttä
automaatiota. Asuinkiinteistöissä talotekniikalle ei aseteta samankaltaisia tavoitteita. Pienemmissä
kohteissa suunnittelu voidaan jopa nähdä ylimääräisenä kustannuksena, jolloin talotekniikan
suunnitelmat teetetään lähinnä viranomaisvaatimusten vuoksi.
Talotekniikan alan toimintaan liittyy runsaasti lainsäädännössä asetettuja muodollisia
pätevyysvaatimuksia niin henkilöille kuin yrityksillekin. Joistakin taloteknisten järjestelmien teknisistä
ja ominaisuusvaatimuksista on säädetty tehtäväpätevyyksien lisäksi. Vaatimukset eivät kuitenkaan
ole yhdenmukaisia tehtävien, vastuuhenkilöiden tarkastusten tai arvioinnin osalta (Harsia 2020).
Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmien sekä vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelulta edellytetään
vastuusuunnittelijaa, mutta lämmitysjärjestelmien osalta ei. Tosin näistä kaikista tulee toimittaa
suunnitelma kunnan rakennusvalvontaan. (MRL 132/1999; asetus 216/2015; ohjeistus
YM2/601/2015.) Sähköjärjestelmien suunnittelulle tai suunnitelmille taas ei ole asetettu vaatimuksia,
lukuun ottamatta yleistä turvallisuusvaatimusta (STL 1135/20161). Urakoinnin asentajien osalta
puolestaan esimerkiksi sähköasentajilta edellytetään riittävää ammattitaitoa (STL 1135/20161), kun
taas lämmityslaite-, ilmanvaihto- sekä vesi- ja viemärijärjestelmien asentajille ei ole asetettu
vaatimuksia. Loppuvuodesta 2020 astui voimaan ympäristöministeriön asetus eräiden rakennuksen
teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista, jonka myötä automaatio- ja

1

Talotekniikka on kiinteistön teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuus, joka tuottaa kiinteistöissä
tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet. Se huolehtii käytön tarvitsemasta energian saannista ja tiedon
välittämisestä ja on keskeinen osa turvallista elinympäristöä. Talotekniikka jaotellaan teknologisesti LVI-talotekniikkaan
sekä sähköiseen talotekniikkaan. Sähköisen talotekniikan osia ovat mm. kiinteistöjen sähköenergiajärjestelmä sekä
tietoteknisen järjestelmät, joiden yksi osa on kiinteistöautomaatio. Kiinteistöautomaatio on järjestelmäkokonaisuus,
joka mittaa, valvoo ja ohjaa kiinteistön taloteknisten järjestelmien toimintaa pyrkien ylläpitämään tavoiteltuja
olosuhteita automaattisesti.
2 Ns. rakenteellista energiatehokkuuden toteutuksen ongelmia sekä osaamistarpeita on selvitetty kattavasti mm.
Motivan BUILD UP Skills Finland -hankkeessa, jossa on kehitetty myös koulutusmateriaaleja oppilaitoksien ja yritysten
hyödynnettäväksi. (ks. Motiva, 2020a)
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ohjausjärjestelmien,
sekä
paikallisten
sähköntuotantojärjestelmien
(kuten
aurinkosähköjärjestelmien) toteutukselta edellytetään tiettyjä ominaisuuksia. Asetuksen myötä
automaatio- ja ohjausjärjestelmien toteutuksessa edellytetään erityissuunnittelijaa ja
rakennusvaiheen vastuuhenkilöä, mutta suunnittelijoille tai asentajille ei toistaiseksi ole asetettu
erityisiä pätevyys- tai kelpoisuusvaatimuksia.
Talotekniikan suunnittelutehtävissä sekä urakoinnin vastuutehtävissä toimivat ovat yleensä
suorittaneet soveltuvan tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon (insinööri(AMK)). Erityisen
vaativissa vastuusuunnittelijan tehtävissä edellytetään ylempi korkeakoulututkinto (insinööri(YAMK)
tai DI). Tutkinto-ohjelmien nimet ja jopa sijoittuminen eri koulutusvastuisiin vaihtelee
ammattikorkeakouluittain. Tämä saattaa vaikeuttaa ohjelmien sisältöjen tunnistamista asiaan
vihkiytymättömiltä, kuten opiskelijoilta tai työnantajilta. LVI-talotekniikkaan suuntautuneita tutkintoja
suoritetaan talotekniikan, LVI-talotekniikan ja myös rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkintoohjelmissa. Sähköisen talotekniikan koulutus kuuluu sähkö- ja automaatiotekniikan
koulutusvastuuseen ja siihen suuntautuneita tutkintoja suoritetaan joko erillisissä sähköisen
talotekniikan tutkinto-ohjelmissa tai sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmien
suuntautumisena. Koulutuspaikat sijoittuvat ympäri Suomea. Kasvava osaajatarve koskee erityisesti
kiinteistöautomaatiota, johon suuntaavaa koulutusta on hyvin vähän tarjolla. Automaatiotekniikan
koulutukset suuntautuvat laajalti kone- tai prosessiautomaatioon teollisuudessa. Esimerkiksi
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) sähköisen talotekniikan tutkinto-ohjelmassa on aloitettu
erityisesti kiinteistöjen älykkäisiin ratkaisuihin painottuva koulutus. Kyseisessä korkeakoulussa on
myös kehitetty usean vuoden ajan monialaisia projektiopintoja talotekniikan, rakennusarkkitehtien ja
rakennustekniikan opintojen kesken. Lisäksi Metropoliassa sähkö- ja automaatiotekniikan
insinööriopiskelijoille
on
tarjolla
kiinteistöjen
sähkötekniikka
-opintopolku.
Ylempi
ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulujen YAMK-ohjelmissa
(mm. Metropolia, TAMK). Yliopistoissa LVI-tekniikan ohjelmia on vain Aalto-yliopistossa. Sähköiseen
talotekniikkaan erityisesti suuntaavia pääaineita ei juurikaan ole tarjolla.
Toisen asteen ammatillisten tutkintojen osalta talotekniikan alan tutkinnot valmistavat tyypillisesti
LVI-alan asennus- ja huoltotehtäviin, kuten putki-, ilmanvaihto-, lämmityslaite- tai kylmäasentajaksi.
Sähköisen talotekniikan asennuksiin valmistaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto.
Opetusta on tarjolla runsaasti ympäri Suomea.
Taulukkoon 2 on koottu joitakin älykkäiden ja energiatehokkaiden rakennusten toteutuksen kannalta
keskeisiä tehtävänkuvia ja niiden vaatimia osaamisia, joita haastatteluissa ja muussa aineistoista
nousi esille. Näiden ohella haastateltavat nostivat esiin tilaajiin ja hankintaan, teknisten ratkaisujen
palvelullistamiseen, sekä järjestelmätason suunnitteluun ja hallintaan liittyviä osaamistarpeita.
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Taulukko 2. Talonrakentamisen ja suunnittelun ala, uudet ja päivittyvät osaamiset
UUDET TAI
PÄIVITTYVÄT
TYÖNKUVAT

TYÖHÖN
VALMISTUMINEN

KOULUTUSTARJONTA

TYÖSSÄ
TYÖSSÄ HYVÄ
EHDOTTOMASTI OSATA (parantaa
OSATTAVA
yleistä toimivuutta,
(turvallisuus,
tuottavuutta,
ratkaisujen
markkinoiden
toteutus muita
toimintaa)
järjestelmiä
vahingoittamatta)

Talotekniikan
suunnittelu,
urakoinnin esimiesja
asiantuntijatehtävät

Teknologiasta ja
LVItehtävästä riippuen
talotekniikka:
vaihtelevat pätevyys- Metropolia,
ja
Karelia,
kelpoisuusvaatimukset. OAMK, TUNI,
Esimerkiksi
XAMK SAMK,
talotekniikan alan
TuAMK,
insinööri(AMK)
LapinAMK
tutkinto-ohjelmat
Sähköinen
valmistavat tehtäviin.
talotekniikka:
TAMK,
Metropolia,
OAMK.
Savonia,
SAMK, XAMK,
LapinAMK,
VAMK, JAMK

LVI-asentaja

Ei asetettuja
Koulutusta
vaatimuksia (pl.
tarjolla ympäri
kylmäasentajilla
Suomea
vaatimuksia
kylmälaitteesta- ja
aineesta riippuen).
Talotekniikan
ammatilliset tutkinnot
valmistavat tehtävään.

Erilaisten
Ratkaisujen esittely
järjestelmien
ja ohjeistus
yhteen
käyttäjälle
kytkeminen ja
käyttöönotto (mm.
LTO,
lämpöpumput)

Sähköasentaja

Sähköasentajilta
Koulutusta
edellytetään riittävää tarjolla ympäri
pätevyyttä. Sähkö- ja Suomea
automaatiotekniikan
ammatilliset tutkinnot
valmistavat tehtävään.

Sähköasennuksiin Ratkaisujen esittely
liittyvän
ja ohjeistus
osaamisen
käyttäjälle.
laajentaminen
(mm.
tehomitoitus,
aurinkopaneelit,
sähköautojen ja pyörien

Ymmärrys
talotekniikan
kokonaisuudesta,
uusista
teknologioista,
ilmasto- ja
energiatehokkuustavoitteista.
Järjestelmien
mitoitus ja ohjaus.
Osaamisten
yhdistäminen ja
keskinäinen
yhteistyö.
Ratkaisujen esittely
ja ohjeistus
tilaajalle.
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latauspisteet,
akkuteknologia).

Automaatioasentaja Ei asetettuja
Sekä
vaatimuksia.
ammatillista
Esimerkiksi
että AMKtalotekniikka- tai
koulutusta
sähkö- ja
tarjolla ympäri
automaatiotekniikan
Suomea.
ammatilliset tutkinnot,
TAI
LVI-talotekniikan,
sähkötekniikan ja
automaatiotekniikan,
sähköisen talotekniikan
tai IT-alan
insinööri(AMK)
tutkinto-ohjelmat
tarjoavat valmiuksia
tehtävään.

Talotekniikan eri
automaatio-,
ohjaus- ja
tietojärjestelmien
yhdistäminen,
ohjelmointi ja
käyttöönotto.

Tieto- ja
viestintäteknologian
perusymmärrys.
Automaation
käyttöliittymien
yhtenäistäminen.
Ratkaisujen esittely
ja ohjeistus
käyttäjälle.

Talotekniikkaan liittyvät uudet osaamiset ovat keskeisiä niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.
Tosin korjausrakentamisen osalta osaamistarpeet ovat suurempia, sillä korjausrakentamisen
kulttuuri ei ole vakiintunut Suomessa. Korjausrakentamisen haasteena verrattuna
uudisrakentamiseen on myös, että eri aikakausien rakennukset edellyttävät erilaisia esteettisiä ja
teknisiä ratkaisuja. Lisäksi eräs haastateltava nosti esiin puutteellisesta dokumentoinnista johtavia
haasteita, esimerkiksi tiedon puutteen aiempien asennusten ja johdotusten toteutuksesta.
Haastatteluissa esiin nousseet talotekniikan osaamistarpeet liittyvät erityisesti suuriin kiinteistöihin,
kuten asuinkerrostaloihin, julkisiin rakennuksiin ja toimisto- ja liikekiinteistöihin. Haastateltavat
kuitenkin nostivat esiin, että jatkossa myös pienkohteissa talotekniikan ja -automaation rooli tulee
kasvamaan, sillä pientalot ovat merkittävä energiankäyttökohde.
Talotekniikan priorisointi rakentamisessa
Tapaustutkimuksessa “Koulutus energiamurroksen edistäjänä” (Heiskanen ja Matschoss 2020)
nousi esiin, että rakennushankkeissa ohjaukseen liittyvät asiat otetaan mukaan aivan liian myöhään.
Tuolloin eräs haastateltava huomautti, että rakennuksen arkkitehtisuunnittelussa ei riittävän ajoissa
oteta huomioon taloteknisiä ratkaisuja tai energian käyttöön liittyviä näkökulmia. Talotekniikka
”liimataan päälle” rakennussuunnitelmaan. Myös tuoreissa haastatteluissa haastateltavat
painottivat, että talotekniikalle asetettavat tavoitteet tulisi määritellä suunnitteluvaiheessa ja olisi
myös varmistettava, että tavoitteet toteutuvat toteutusvaiheessa, jos rakennukset halutaan
laajemmin mukaan esimerkiksi älykkääseen ohjaukseen ja kulutusjoustoon. Talotekniikan
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perinteistä roolia taka-alalla kuvaa erään haastateltavan esimerkki poikkeuksesta sääntöön
grynderien herättyä talotekniikan kasvavaan merkitykseen:
”Tossa nyt on ihan viimeisen vuoden, puolentoista, aikana olen törmännyt ensimmäisen kerran
näihin uusiin käytäntöihin, että isot rakennusliikkeet on palkanneet omalle listalleen talotekniikan
asiantuntijoita. Et saattaa olla yks henkilö palvelemassa koko Etelä-Suomee mutta. (…) Et on
ymmärretty se, että se työmaan vetäjä on rakentamisen ammattilainen, mutta ei talotekniikan
ammattilainen.”
Talotekniikan tarkastelu kokonaisuutena
Vuoden 2017 tapaustutkimuksessa (Heiskanen ja Matschoss 2020) todettiin myös, että uudet
energiaratkaisut edellyttävät usein erilaisten teknologioiden ja osaamisten yhdistämistä.
Esimerkkeinä tuotiin esiin erilaisten automaatiojärjestelmien yhdistäminen, erilaisten
lämmitysjärjestelmien yhdistäminen samaan kohteeseen sekä sähköasennuksiin liittyvän
osaamisen laajentaminen.
Murroksessa talotekniikan tekniset ratkaisut monipuolistuvat, järjestelmät kytkeytyvät yhteen ja
tietotekniset järjestelmät lisääntyvät. Muutokset paitsi luovat alalla uusia osaamistarpeita, myös
muuttavat talotekniikan alan dynamiikkaa. Talotekniikan ala on perinteisesti voimakkaasti jakautunut
LVI- ja sähkötekniikkaan, joka heijastuu myös alan koulutus- ja kelpoisuusvaatimuksissa. Nyt
perinteisistä jakolinjoista olisi siirryttävä laaja-alaisempaan lähestymistapaan. Usea haastateltava
kuvaa, miten talotekniikan alalla on perinteisesti painottunut lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtotekniikka,
jolloin sähkötekniikka sekä erityisesti automaatio ja -tietojärjestelmät ovat jääneet vähemmälle
huomiolle. Automaatio on perinteisesti käsitetty eräänlaiseksi LVI:n alakohdaksi. Kun rakennuksia
pyritään kytkemään tiiviimmin energiajärjestelmään sekä lämmitys- ja sähkösektoreita toisiinsa,
automaation rooli laajenee käsittämään rakennuksen energiankäytön myös LVI-prosesseja
laajemmin (mm. aurinkopaneelit, kulutusjousto, sähköautot ja akut).
Erään haastatellun esimerkki kuvastaa, miten talotekniikan vähäinen rooli rakentamisessa, sekä
automaation vähäinen rooli talotekniikassa on johtanut kiinteistöautomaation toteutuksen heikkoon
tasoon, jossa automaation tekniset ominaisuudet ovat aivan minimitasoa. Tällöin automaatiourakka
on päätetty hankkia itse erillisenä urakkana:
”Puhutaan gryndiurakoista niin. Se urakointiketju on semmoinen, että se automaatio, mikä on
hinnaltaan talonrakentamisessa kaikin pienin, et hinnasta puhutaan eri kymmenluokasta. Nii se
on siellä ihan viimeisenä. Se ketju saattaa mennä et siin on rakennusliike, sitten on
putkiurakoitsija, ilmanvaihtourakoitsija ja tämän ilmanvaihtourakoitsijan aliurakoitsijana on se
automaatiourakoitsija, jonka pitäisi toteuttaa sen rakennuksen käytön kannalta se oleellisin alue.
(…) Osin tästä syystä ollaan irrotettu tää viimesin vaan ei vähäisin urakointi, nii me otetaan se
omana urakkana elikkä sivu-urakkamuotona. (…) Teetämme urakan automaatiourakointiliikkeillä,
jonka käsialan tunnemme. (…) Nii sillon me saadaan, me pystytään määritteleen se sillai ku me
haluamme sen lopputuloksen toimivan parhaiten.”
Kun suunnittelijoilla on kokonaisvaltainen käsitys talotekniikasta sekä uusien teknologioiden
ominaisuuksista, ovat valmiudet suunnitella rakennusten tarpeisiin räätälöityjä hybridiratkaisuja
paremmat. Eräs haastateltava kuvaa, ettei aina ole optimaalisinta tai kustannustehokkainta ottaa
käyttöön esimerkiksi pelkkää lämpöpumppua tai aurinkopaneeleita, vaan tulisi harkita millainen
ratkaisu toimisi optimaalisesti olemassa olevien järjestelmien rinnalla (katso myös esim. Reda ym.
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2020). Hybridiratkaisujen ja toimivan talotekniikkakokonaisuuden toteuttamiseksi suunnittelijoiden
on ymmärrettävä eri järjestelmien ominaisuuksia sekä näiden mitoitusta suhteessa muihin
järjestelmiin.
Talotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamisten yhdistäminen
Edeltäneessä tapaustutkimuksessa (Heiskanen ja Matschoss 2020) myös tuotiin esiin kasvava tarve
laiteteknisen osaamisen, kuten sähkö- ja automaatioteknologian, yhdistämiselle tieto- ja
viestintätekniseen osaamiseen, kuten ohjelmistokehitykseen. Nytkin haastateltavat korostivat tästä
juontavia uusia osaamistarpeita.
Kun rakennusten automaatiojärjestelmät ovat perinteisesti toimineet taloissa itsenäisesti, nyt ne
kytkeytyvät yhä enemmän etävalvontaan ja järjestelmiä muun muassa päivitetään etänä. Edelleen,
kun lähdetään yhdistämään rakennuksia laajempaan energiajärjestelmään, on rakennuksia kyettävä
ohjaamaan paitsi suhteessa rakennuksen käyttötarkoituksiin ja ulkolämpötilaan, myös suhteessa
laajempaan energiajärjestelmään. Kiinteistöautomaation tuottama tieto olisi saatava koko
energiajärjestelmän käyttöön ja rakennusta ohjattava energiajärjestelmää hyödyttävällä tavalla.
Kiinteistön laitteet ja järjestelmät voivat olla myös suoraan yhteydessä eri pilvipalveluihin, jolloin
kiinteistöautomaation ohjauksen voidaan ajatella olevan hajautettu eri laitteisiin ja järjestelmiin eikä
se toimi välttämättä enää kokonaisuutena. Joka tapauksessa, rakennuksia kytkettäessä tiiviimmin
osaksi laajempaa energiajärjestelmää sekä yleisiä tietoverkkoja, myös tietoturvakysymysten rooli
kasvaa. Esimerkiksi, jos rakennusta tai kokonaista kaupunkia koskeva sähkönkulutuksen
ohjausjärjestelmä kaapataan, voidaan mm. halvaannuttaa rakennuksen toiminta tai aiheuttaa
sähkökatkoja. Tämä korostaa tarvetta, sekä palveluntarjoajan vastuuta, huolehtia tuotteen
tietoturvasta ja päivittämisestä myös sen oston ja asennuksen jälkeen.
”No jos lähtee siitä mitä (osaamista) meillä on (Suomessa), niin meillä on oikein mainio
rakennusten energiatehokkuuden ymmärrys, niin kun kiinteistöjen omistajat ja firmat ylipäänsä
ymmärtää tämmöisen perinteisen energiatehokkuuden päälle. Ja jonkun verran myös
ymmärretään kiinteistöautomaatiojärjestelmien merkitys. Mut sitten varsinkaan kiinteistöpuolella
ei mun mielestä kauheen hyvin ymmärretä energiantuotantopuolta, edes jakelua. (…) Ja, sitten
kun lähetään yhdistämään näitä kahta, energiajärjestelmää ja rakennuksia, niin siinä kohtaa on
se isoin osaamistarve varmastikin. Ja se liittyy just siihen, että minkälaista dataa kerätään. Se
perustaso kyllä hoituu, että mitataan erilaisia suureita rakennuksesta ja tuodaan ne siihen
kiinteistöautomaatiojärjestelmään, mutta sitten sen mittaustiedon tuominen jollekin dataalustalle…”
Teknisten ratkaisujen kehitykseen liittyy yhä tutkimus- ja kehitystarvetta, mutta valmiuksia toimia
talotekniikan ohjelmistojen kanssa olisi järkevää opettaa asentajille ja suunnittelijoille. Talotekniikan
suunnittelijoiden on kyettävä luomaan valmiudet kehittyneelle automaatiolle, mahdollistaen eri
taloteknisten järjestelmien kommunikoinnin keskenään ja energiajärjestelmän kanssa. Eräs
haastateltava kuvasi, että älykkään ohjauksen perusta ovat toimivat ja oikein toteutetut rakenteet
kuten johdotukset, kaapelointi ja antureiden sijoittelu. Siitä, millaisia puitteita älykkäät ohjausratkaisut
edellyttävät rakennuksessa, ei kuitenkaan juuri ole tarjolla aineistoa tai ohjeistusta. Tämä
osaamistarve kytkeytyy yllä käsiteltyyn tarpeeseen suunnitella talotekniikan tavoitteet ja toteutus jo
rakentamisen alkuvaiheessa.
Lisäksi on vahvistettava osaamista siitä, miten talotekniikan eri automaatiojärjestelmät tulee
asentaa, integroida ja ohjelmoida, jotta ne kommunikoivat keskenään (ja mahdollisesti myös
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ulkoisten järjestelmien, kuten toisten rakennusten tai energiayhtiöiden, kanssa). Talotekniikan
asentajien osalta tieto- ja viestintäteknologioiden kasvava rooli osana talotekniikkaa tarkoittaa, että
järjestelmien toteutukseen on laiteasennuksen lisäksi tulossa ”vahvempi automaatiokerros” ja yhä
enemmän erilaisia ohjelmistoja tietoturvakysymyksineen, joita olisi hyvä ymmärtää perustasolla.
Eräs haastateltava kuvaa, miten talotekniikan automaatioasentajat ovat perinteisesti keskittyneet
automaatioon lähinnä LVI-laitteiston kytkemiseen osalta, mikä ei ole vaatinut tietoteknistä
osaamista. Nyt automaatioasentajan olisi hyvä ymmärtää sekä talotekniikkaa että tieto- ja
viestintäteknologiaa, kuten ohjelmointia. Eräs haastateltava pohtii, että talotekniikan järjestelmien
automaation käyttöönotto, integrointi ja ohjelmointi saattaa olla jo sen verran monimutkaista, että
siitä muodostuu oma ammattikuntansa. Jo nykyäänkin tehtävä vaatii usein AMK-tason osaamista.
Lisäksi useat haastateltavat mainitsivat, että digitaaliset työkalut otetaan laajemmin käyttöön myös
asennustyössä, esimerkiksi kirjauksessa ja raportoinnissa. Jatkossa myös robotti- ja
tekoälyteknologioita hyödynnetään yhä enemmän asennus- ja huoltotehtävissä. Nämä muutokset
työtehtävien sisällössä ja laadussa eivät niinkään liity nimenomaan energiamurrokseen tai
talotekniikan kehitykseen, vaan ovat osa laajempaa digitalisaatiota ja robotisaatiota.
Uuden teknologian mahdollisuuksien tunnistaminen ja käyttöönotto
Aiemmassa tapaustutkimuksessa (Heiskanen ja Matschoss 2020) käsiteltiin uuden teknologian
käyttöönottoon liittyviä haasteita ja havaittiin, että osalla yrityksistä on selkeä uusiin ratkaisuihin
keskittyvä osaamisprofiili, mutta kaikissa yrityksissä, joita uusi teknologia koskee, näin ei ole.
Tuoreiden haastattelujen pohjalta tilanne näyttäytyy samankaltaisena. Haastateltavat arvioivat, että
talotekniikka on kehittynyt nopeasti viimeisen kymmenen, erityisesti viiden vuoden sisään, jolloin
monen työntekijän osaaminen on hankittava työelämässä tai täydennyskoulutuksella.
Suunnittelija- ja urakointiyritykset omaksuvat uusia teknologioita osaltaan sen pohjalta, mitä tilaajat
tai tuorein lainsäädäntö edellyttävät tai minkä näkevät kilpailuetunaan. Kuitenkin erityisesti
laitevalmistajat ja jälleenmyyjät korostuvat hyvin merkittävinä käytännön toimijoina uuden
teknologian käyttöönotossa. Laitevalmistajat markkinoivat uusia ratkaisuja urakoitsijoille sekä
perehdyttävät niiden toteutukseen. Eräs haastateltava arvioi, että putki- ja IV-urakoitsijoista noin
puolet alihankkivat esimerkiksi lämpöpumppu- tai automaatiojärjestelmän siihen erikoistuneelta
aliurakoitsijayritykseltä, joka on usein saanut perehdytyksensä laitetoimittajalta. Esimerkiksi
uusimmat ilmanvaihtokoneet ovat aiempia älykkäämpiä ja itseohjautuvimpia, jolloin niiden ohjelmisto
on kytkettävä talotekniikkaan, mikä vaatii rakennuksen rakenteiden teknisen ymmärtämisen lisäksi
hieman ohjelmointia ja laitteen parametrien asettamista. Tämä osaaminen tulee tyypillisesti
laitetoimittajalta.
”Sanotaan näin, että se on tällä hetkellä elinehto alalla, että ne laitevalmistajat ja -toimittajat pitää
asennusliikkeet ja urakoitsijat tietoisina siitä mitä (laitteita) heillä on, ja miten ne toimii.”
Haastattelujen perustella laitetoimittajat myös toimivat useasti suunnittelun tukena, ja monet
suunnittelijat hyödyntävät suoraan laitevalmistajien tarjoamia perusratkaisuja, jotka koskevat juuri
heidän laitettaan. Haastatellut arvioivat tämän johtuvan erityisesti siitä, että esimerkiksi
lämpöpumpputeknologia ei ole suurelle osalle LVI-suunnittelijoista koulutuksen kautta tuttua, tai että
tilauksia ei tule niin usein, että omaa osaamista olisi nähty tarpeelliseksi kehittää.
Laitevalmistajat ja jälleenmyyjät ovat siis keskeisiä toimijoita uuden teknologian käyttöönotossa ja
energiamurroksen edistämisessä. Haastateltavat kuitenkin nostavat myös esiin mahdollisia
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haasteita, joita monien eri teknologiatoimittajien vetämä kehitys saattaa tuoda. Sudenkuoppina
mainitaan esimerkiksi kokonaiskuvan pirstaloituminen tai lukkiutuminen yhteen tiettyyn ratkaisuun,
kun suunnittelijoilla ei ole tarpeeksi laajaa ymmärrystä käsitellä kokonaisuutta kriittisesti.
Suunnittelijoiden olisi hyödyllistä tuntea laajemmin uusien teknologioiden ominaisuudet ja
mahdollisuudet, mikä mahdollistaisi paremmat valmiudet suunnitella valmistajasta ja teknologiasta
riippumattomia ratkaisuja, kuten räätälöityjä hybridiratkaisuja.
Koska markkinoille on tullut monenlaisia uusia teknologiaratkaisuja, esimerkiksi automaatio- ja
tietojärjestelmätuotteet eivät ole useinkaan standardoituja. Standardoimattomat laitteet ja
järjestelmät voivat olla keskenään heikosti yhteensopivia, mikä vaatii enemmän työtä niiden
yhteensovittamisessa. Lisäksi tämä haastaa ylläpitoa ja huoltoa: löytyykö varaosia, entä ymmärrystä
siitä, miten eri järjestelmät rakentuvat ja toimivat. Tähän pari haastateltavaa pohtivat ratkaisuksi, että
toimittajat voisivat edistää teknologioiden käyttöönottoa paketoimalla tuotteita palveluiksi, jotka
takaisivat esim. lämmitys- tai ohjausjärjestelmän toiminnan ja tavoitteiden täyttymisen osana
kohteen talotekniikan kokonaisuutta. Kolmas haastateltava kertoi, että he ovat tilanneet
automaatiourakoitsijoilta perusperiaatteiltaan ja ulkonäöltään yhtenäiset käyttöliittymät kaikkiin
kohteisiin, jotta niitä olisi helpompi käyttää, vaikka laitteistot käyttöliittymän takana olisivat eri
valmistajilta.
Palveluiden ja standardoitujen ratkaisujen kehittämisen ohella on tärkeä varmistaa erityisesti
kasvavilla markkinoilla, ettei alalle tule epäeettisesti toimivia yrityksiä, jotka eivät kanna vastuuta
omien ratkaisujensa toimivuudesta. Lisäksi asennustyössä voi syntyä vastuita myös olemassa
olevista, mahdollisesti puutteellisista asennuksista, joiden päälle rakennetaan uutta. Tällaisissa
tapauksissa vastuukysymyksiä olisi tärkeä selventää esimerkiksi sopimuksissa ja alan käytännöissä.
Toisaalta toimikentän ja talotekniikan monimutkaistuessa voisi olla paikallaan määritellä uudelleen
ja yhdenmukaistaa toimijoiden vastuita rakennusten toimivuuden, turvallisuuden ja
energiatehokkuustavoitteiden takaamiseksi. Toisiaan vastaavissa tehtävissä tulisi olla
yhdenmukaiset vaatimukset - erityisesti suunnittelu- ja suunnittelijavaatimukset tulisi
yhdenmukaistaa ja päivittää vastaamaan tulevaisuuden ratkaisujen vaatimuksia (Harsia, 2020).
Vaatimusten päivittäminen voi vaatia uutta osaamista myös kuntien rakennusvalvonnalta, joiden
tehtävänä on arvioida vastuuhenkilöiden pätevyyttä.
4.1.2. Kiinteistöala
Kehittyvä talotekniikka tuo uusia osaamistarpeita paitsi toteuttajilleen, myös sen käyttäjille, erityisesti
kiinteistöalalla.
Esimerkiksi
myös
omakotitalon
omistajan
on
osattava
asettaa
ilmanvaihtojärjestelmän tai lämpöpumpun kesä- ja talviasetukset lämmityskauden vaihtuessa.
Suurten kiinteistöjen hallinnasta ja ylläpidosta vastaavat kiinteistöalan ammattilaiset, joille uusia
osaamistarpeita tuovat erityisesti kehittyvät automaatio- ja ohjausratkaisut.
Kiinteistöalan osalta käsitellään joitainkin kiinteistöhuollon ja isännöitsijän tehtävänkuvien muutoksia
(Taulukko 3). Kiinteistöalan toimijoille ei ole asetettu vaatimuksia. Kiinteistönhoitajaksi voi valmistua
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnolla tai tekniseksi kiinteistönhoitajaksi alan
ammattitutkinnolla. Monella kiinteistönhoitajalla ei kuitenkaan ole lainkaan, tai soveltuvaa, toisen
asteen tutkintoa. Monella isännöitsijällä on jonkin kaupallisen, teknisen tai hallinnollisen alan
koulutus. Isännöitsijöiden on mahdollista suorittaa ammattitutkinto, jonka oli vuonna 2017
suorittanut yli puolet isännöitsijöistä (Kiinko 2017). Isännöinnin ammattitutkinnossa painottuu talousja hallinto-osaaminen, mutta valittavana on myös teknisten palveluiden sivuaine. Tekninen
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osaaminen ei siis automaattisesti ole isännöitsijöillä kovin vahvaa, vaikka noin kolmanneksella
isännöitsijöistä onkin pohjalla jonkin teknisen alan koulutus (Kiinko 2017).
Taulukko 3. Kiinteistöala, uudet ja päivittyvät osaamiset
UUDET TAI
PÄIVITTYVÄT
TYÖNKUVAT

TYÖHÖN
KOULUTUSVALMISTUMINEN TARJONTA

Puhtaus- ja
Koulutusta tarjolla
Kiinteistönhoitaja kiinteistöpalvelualan ympäri Suomen.
ammatilliset
tutkinnot,
kiinteistönhoidon
osaamisala.
Yritykset kouluttavat
työntekijöitä.
Kiinteistön
kohdevastaava,
kiinteistöhuollon
tekninen tuki

Esimerkiksi
talotekniikan, tai
sähkö- ja
automaatioalan
insinööri(AMK)
tutkinnot tarjoavat
hyvät valmiudet
tehtävään.

Yleensä
kaupallisen,
teknisen tai
hallinnollisen alan
koulutus.
Isännöinnin
ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot.

Taloteknistenjärjestelmien
seuranta, vikoihin
reagointi, sekä
säätäminen vaatii
perusymmärrystä
talotekniikasta,
sekä tietoteknisiä
taitoja.

Soveltuvaa koulutusta Kohdevastaavalta tarjolla ympäri
vaaditaan
Suomen.
perusymmärrystä
talotekniikasta.
Etävalvomoiden
tekniseltä tuelta
vaaditaan
automaatio- ja
sekä tieto- ja
viestintäteknistä
osaamista.

Yritykset kouluttavat
työntekijöitä.
Isännöitsijä

TYÖSSÄ
TYÖSSÄ HYVÄ
EHDOTTOMASTI OSATA (parantaa
OSATTAVA
yleistä
(turvallisuus,
toimivuutta,
ratkaisujen
tuottavuutta,
toteutus muita
markkinoiden
järjestelmiä
toimintaa)
vahingoittamatta)

Ei suoraan soveltuvaa perustutkintoa.
Soveltuvaa koulutusta
ja isännöitsijän
ammattitutkinnon
mahdollista suorittaa
ympäri Suomea.
Kiinteistöalan
yhdistykset ja
yritykset tarjoavat
runsaasti
ajankohtaiskoulutusta.

Kokonaisvaltainen
ymmärrys
energiatehokkuudesta ja
-ratkaisuista. Kyky
asettaa tavoitteita
ja arvioida niiden
toteutumista.
Kommunikointi
alan yritysten,
rakennusten
omistajien sekä
käyttäjien kanssa.
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Kiinteistöhuolto
Teknisen kiinteistöhuollon tehtävänä on seurata ja käyttää taloteknisiä järjestelmiä, lukea ja kuitata
vikailmoituksia, sekä tehdä pieniä huolto- ja korjaustöitä. Eräs haastateltavista kuvaa
kiinteistöautomaation olevan nykyään hyvin siiloutunutta: ”perustalossakin on vähintään puolen
tusinaa eri järjestelmää”, joiden kanssa kiinteistönhoitajan on osattava toimia. Tämä vaatii
perustason talotekniikan ymmärryksen ohella tietoteknisiä taitoja.
Vikojen havaitsemisen ohella kiinteistöhuollon tehtäviin kuuluu veden, lämmön ja sähkönkulutuksen
seuraaminen ja säätäminen, jotta kulutus olisi energiatehokasta ja optimaalista. Suunnittelun ja
urakoinnin tehtäviin kuuluu järjestelmäkokonaisuuksien mitoitus, viritys ja käyttöönotto, jonka jälkeen
vastuu toimivuudesta ja energiatehokkaasta käytöstä siirtyy käyttäjälle. Eräs haastateltava kuvaa
yhtälöä seuraavasti, talotekniikka suunnitellaan ja mitoitetaan pitkälti maksimitarpeen, esimerkiksi
huippupakkasen, mukaan. On eri asia, miten järjestelmä toimii optimaalisesti eri vuodenaikoina ja
olosuhteissa, kun esimerkiksi välikausina tarvitaan yhtäaikaista lämmitystä ja jäähdytystä.
” Mut mun mielestä se vikojen havaitseminenkaan ei ehkä ole se suurin asia, vaan semmoinen
niin sanottu päivittäinen käyttö. Se että miten niitä ajetaan niitä laitoksia, niin siinä voi tulla todella
suuria eroja, että miten hyvin sitä saadaan käytettyä ja kuinka paljon sen järjestelmän todellinen
hyötysuhde sitten onkaan (…) Vaikka on kuinka hyvin suunniteltu järjestelmä, niin että todella
saadaan irti siitä se mitä siitä pitää saada niin se on vähän kuin mikä tahansa työkalu, joku osaa
sitä käyttää ja toinen ei.”
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalaan sisältyy teknisen
kiinteistöhuollon ja automaatiojärjestelmien käyttökoulutusta. Lisäksi ammattitutkinnolla on
mahdollista valmistua myös tekniseksi kiinteistönhoitajaksi. Haastatteluissa nousee kuitenkin
toistuvasti esiin, että kiinteistöhuollon alalla on rekrytointivaikeuksia, ja että erityisesti talotekniikkaa
ja siihen liittyviä turvallisuuskysymyksiä ymmärtävistä kiinteistönhoitajista on pulaa. Eräs
haastateltava kertoo organisaationsa pyrkivän palkkaamaan kiinteistönhoitajiksi tutkinnon
suorittaneita, mutta aina osaajia ei ole tarjolla.
Yksi keino kohentaa erilaisten taloteknisten järjestelmien käyttöä on, että urakoitsijat opastavat
rakennuksen käyttäjiä ja kiinteistönhoitajia järjestelmän toiminnasta perustasolla, niin pientaloissa
kuin isoimmissa kohteissa. Esimerkiksi eräs haastateltava kertoo, että urakointisopimuksella
voidaan
velvoittaa
toteuttajia
osallistumaan
kohteen
valmistumisen
jälkeen
käyttöönottokoulutukseen, jossa perehdytetään kiinteistöhuolto rakennuksen talotekniikkaan.
Haasteena kuitenkin on, että työntekijöiden vaihtuessa osaaminen menetetään.
”Meillä on velvoitettu kaikki urakoitsijat, se asennusporukka joka sen laitteiston on koonnut,
olemaan läsnä koulutustilaisuudessa. He jakaa sen tiedon siellä kiinteistönhoitajille. Eli paikalla
on laitteiston koonnut väki, ja laitteistoa käyttävä väki.”
Eräs haastateltava kuvaa, miten talotekniikan ja erityisesti kiinteistöautomaation monimutkaistuessa
kiinteistöhuoltoon kaivataan yhä enemmän myös AMK-tason osaajia. Esimerkiksi kohdevastaavien
olisi hallittava kirjallinen raportointi sekä seurattava kokonaisuutta varmistaen, että kohteiden
energia- ja sisäolosuhdetavoitteet täyttyvät. Tehtävä vaatii sähkö- ja LVI-tekniikan yhdistävää laajaalaista osaamista, ja ymmärrystä erityisesti rakennuksen käytönaikaisesta vaiheesta.
Etävalvomoiden tekniseltä tuelta taas vaaditaan erityisesti automaatio- ja ohjausjärjestelmiin liittyvää
osaamista. Eräs haastateltava nostaa esiin haasteena, että ammattikorkeakoulujen talotekniikan
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tutkinto-ohjelmissa on perinteisesti painottunut suunnittelu ja toteutus, ei käytönaikainen ylläpito ja
huolto, jotka nyt korostuvat energiatehokkuustavoitteiden myötä. Tilanne näyttää kuitenkin
kohentuvan, esimerkiksi TAMK talotekniikan ohjelmissa perehdytään myös käyttöön ja ylläpitoon.
Lisäksi talotekniikan insinööreille on kysyntää myös muilla aloilla. Joka tapauksessa, kiinteistöalalla
käyttövaiheeseen perehtyneistä osaajista on pulaa. Tästä johtuen esimerkiksi kiinteistöalan
suuryritys ISS täydennyskouluttaa itse kiinteistönhoitajia talotekniikan insinööreiksi saadakseen
tarvittavia osaajia.
Isännöinti
Energiatehokkuuden merkityksen nousu näkyy isännöitsijöiden työssä erityisesti siten, että
isännöitsijöiden tarvitsee tuntea talon energiatehokkuuden lähtötaso verrattuna muihin saman
ikäluokan tai tyypin rakennuksiin, sekä mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen.
Isännöitsijän ei tarvitse tuntea esimerkiksi maalämpö- tai aurinkovoimateknologioita erityisen
syvällisesti, mutta hänen on hahmotettava ratkaisujen kokonaisuuksia. Kokonaiskuvan
ymmärtäminen
mahdollistaa eri
teknologiaratkaisujen
sekä
tarjouksien
arvioimisen
energiatehokkuuden kannalta. Isännöitsijän on kyettävä harkitsemaan, onko isojen korjausten
yhteydessä kannattavaa toteuttaa myös energiakorjauksia.
Työ vaatii yhteistyötä ja verkostoja suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja laitetoimittajien sekä
energiakonsulttien kanssa. Isännöitsijän oma perusosaaminen on tärkeää päätösten edistämiseksi
taloyhtiössä. Uudet ratkaisut ja niiden hyödyt on osattava esitellä hallitukselle. Kehittyvät
talotekniikan järjestelmät tuottavat myös uutta dataa, jota myös isännöitsijä voi hyödyntää
tehtävissään. Esimerkiksi vertaamalla dataa asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida järjestelmän
toimintaa ja investoinnin tuottoa.
Eräs haastateltava kuvasi, että koska isännöintialalle ei ole tarjolla omaa ”alalle tulokoulutusta” on
laajan taloteknisen osaamisen houkutteleminen alalle haastavaa, ja esimerkiksi talotekniikan
insinööreille on kysyntää myös muilla aloilla. Isännöitsijöiden teknisen osaamisen vahvistamiseksi
esimerkiksi isännöinnin ammattitutkinnon teknisiä opintoja voisi lisätä. Haastateltavat ehdottavat,
että esimerkiksi tradenomin ja talotekniikan AMK-tutkintoihin voisi lisätä valinnaisia isännöintiin
suuntaavia kursseja ja sivuaineopintoja. Toisaalta esimerkiksi TAMK:ssa on järjestetty
isännöitsijäkoulutuksia jo aiemmin, mutta niiden kysyntä on ollut heikohkoa. Kyseisessä
korkeakoulussa on lisäksi parhaillaan meneillään KARE-hanke, jossa kehitetään isännöintiyrityksille
suunnattuja lisäkoulutuksia uusista teknologioista ja energiatehokkuudesta isännöitsijöiden
osaamistason ajantasaistamiseksi ja työllisyystilanteen varmistamiseksi. Haastattelujen perusteella
kiinteistöalan yhdistykset ja yritykset kuitenkin tarjoavat runsaasti ajankohtaiskoulutusta ja sitä myös
hyödynnetään.
4.2. Uusiutuva energia
Koska Suomi pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä ja samalla irtautumaan fossiilisista
polttoaineista, on siirryttävä uusiutuvan energian tuotantoon. Kasvavia uusiutuvan energian
tuotantomuotoja ovat tuulivoima, aurinkovoima, sekä lämpöpumput. Uusiutuvan energian
toteutuksen suunnittelu ja asentaminen sekä ylläpito ja huolto vaativat uusia osaamisia verrattuna
fossiilisiin tuotantomuotoihin. Uutta osaamista vaativat paitsi uusien tuotantomuotojen erilaiset
tekniset ominaisuudet, myös perustavanlaatuiset muutokset energian tuotannossa ja kulutuksessa
hajautetun ja sääriippuvainen tuotannon ja rakennusten roolin kasvaessa, mitä käsiteltiin yllä
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talotekniikan osaamistarpeiden yhteydessä. Seuraavassa tarkastelemme osaamistarpeita, jotka
liittyvät tuulivoimaan, aurinkoenergiajärjestelmiin sekä lämpöpumppuihin.
4.2.1. Tuulivoima
Vuoden 2019 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 2 284 MW (STY 2020). Tuulivoimaa
tuotetaan tuulipuistoissa, jossa on useita toisiinsa yleensä maakaapelein liitettyjä tuulivoimaloita,
jotka kytkeytyvät yhtenä kokonaisuutena sähköverkkoon. Suomen tuulivoimayhdistyksen (STY
2020) kartoituksen mukaan helmikuuhun 2020 mennessä Suomessa oli julkaistu suunnitteilla olevia
tuulivoimahankkeita noin 18 500 MW:n edestä, joista merelle suunniteltujen hankkeiden osuus on
noin 2 700 MW.
Haastatteluissa kävi ilmi, että tuulivoima-alalle toivotaan osaajia monista eri taustoista. Niin
hankekehitys- kuin asennustiimeihin halutaan monenlaisia ja toisiaan täydentäviä osaajia, joista
kuitenkin kaikilla tulisi olla perusymmärrys tuulivoima-alasta. (Taulukko 4.)
Taulukko 4. Tuulivoima, uudet ja päivittyvät osaamiset
UUDET TAI
PÄIVITTYVÄT
TYÖNKUVAT

TYÖHÖN
KOULUTUSVALMISTUMINEN TARJONTA

TYÖSSÄ
EHDOTTOMASTI
OSATTAVA
(turvallisuus,
ratkaisujen
toteutus muita
järjestelmiä
vahingoittamatta)

Hankesuunnittelu

Hankekehitys
vaatii useita eri
korkeakoulutason
osaajia, joita
yritykset usein itse
kouluttavat tai
alihankkivat
osaamista.

TuulivoimaProjektinhallinta- ja
alueiden kaavoitus esimiestaidot.
ja luvitus,
turbiiniteknologia,
sähköverkkosuunnittelu,
paikkatieto-,
tuulimittaus ja analyysi,
kannattavuusanaly
ysi.

Asennuksen,
huollon ja
operoinnin esimies
ja
asiantuntijatehtävä
t

Useita vaadittavia Ruotsissa,
työturvallisuuskortt Uppsalan
eja ja
yliopistossa
voimalavalmistajan tuulivoima
sertifikaatti.
projektijohtamisen
maisteriohjelma.
Yritykset
kouluttavat osaajia
mm. energia-,
kone-, tuotanto-,
sähkö-, automaatio

Ruotsissa,
Uppsalan
yliopistossa
tuulivoima
projektijohtamisen
maisteriohjelma.

Energiantuotantoprosessit ja
tuulivoimatekniikka
: hydrauliikka,
sähkötekniikan,
mekaniikka,
korkeajännitteen
sähköntuotannon
sekä

TYÖSSÄ HYVÄ
OSATA (parantaa
yleistä toimivuutta,
tuottavuutta,
markkinoiden
toimintaa)

Projektinhallinta- ja
esimiestaidot.
Taloudellinen
osaaminen.
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tai
rakennustekniikan
alan
insinööri(AMK)
tutkinnot
soveltuvat.

automaatiotekniika
n osaaminen.

Tuulivoimaasentaja ja
huoltaja

Useita vaadittavia Koneasennuksen
työturvallisuuskortt ja kunnossapidon
eja ja
ammattitutkinto,
voimalavalmistajan sisältää
sertifikaatti.
valinnaisen
tutkinnon osan:
Koneasennuksen
”Tuulivoimalan
ja kunnossapidon
huolto- ja
ammattitutkintoon
kunnossapitotyöt”
sisältyy tuulivoima(ei sis.
asennus.
korkeanpaikan
työskentelyä).
Yritykset
kouluttavat
Toistaiseksi
asentajia mm.
hyödynnetty
kone- tai sähkö- ja
vähän.
automaatioasentaji
sta.

Tuulivoimatekniikk a: hydrauliikan,
mekaniikan sähköja
automaatiotekniika
n osaaminen
perustasolla.
Korkeanpaikan
työskentely.
Englannin kielen
taito.
Merituulivoima:
merenkulku.

Tuulivoima,
lapojen huolto

Esimerkiksi
veneenrakennusal
an tutkinnoista
kuituosaamista.
Yritykset
kouluttavat.

Suoraan soveltuvia Kuitutyöt.
tutkintoja ei tarjolla. Korkeanpaikan
Veneenrakennusal työskentely.
an ammattitutkinto
mahdollista
suorittaa Turun
Ammattiopistosäätiössä tai
Kirkkonummella
Omiassa.

-

Tuulivoimapuistojen hankekehityksessä tarvitaan monenlaista korkean tason osaamista, kuten
teknistä, kaupallista, geologia-, meteorologia- sekä myös biologian osaamista. Lisäksi
hankekehittäjien on oltava hyviä puhumaan yleisölle, kuten asukaskokouksille ja sijoittajille.
Hankekehityksen tiimeissä on siis monien eri alojen osaajia, mutta toimijoiden on hyödyllistä
ymmärtää laaja-alaisesti hankekehityksen kokonaisuutta. Alalla onkin pulaa esimerkiksi valmiista
osaajista, jotka osaavat tehdä tuulianalyysejä. Nyt työn vaatimaa erikoisosaamista opetellaan
kokemuksen kautta ja asiantuntemusta myös alihankitaan, mikä tuli esille myös Merituulivoiman
demonstraatiohanke -tapaustutkimuksessa vuodelta 2017 (Heiskanen ym. 2020). Mitä isommat ovat
hankekehityksen tiimit, sitä enemmän osaajat voivat erikoistua.
Tuulivoimarakentamisen ja -huollon työnjohtoon tarvitaan insinöörejä, joilta vaaditaan mekaniikan,
sähkö- ja automaatiotekniikan, sekä projektinhallinta- ja esimiesosaamista. Monella eri taustalla voi
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siis soveltua tuulivoima-alan esimies- ja asiantuntijatehtäviin, mutta tuulivoima-alan ja teknologian
perusymmärryksessä on hyötyä. Esille nousi myös, että projektijohdolta kaivataan teknisen
osaamisen ohella kaupallista osaamista.
Nykyisellään useassa korkeakoulussa on tarjolla yksittäisiä kursseja tuulivoimasta, mutta
hankekehitykseen ja projektijohdon osaamisen vahvistamiseksi ala kaipaa Suomeen tuulivoimaan
erikoistunutta korkeakoulutason opintokokonaisuutta. Koulutusohjelma voisi tuottaa osaamista
esimerkiksi tuulivoiman hankekehityksen kokonaisuudesta, koko elinkaaren aikaisesta operoinnista,
tuulivoimateknologiasta, sekä alalla tyypillisesti käytetyistä ohjelmistoista, ja opiskelemaan voisi
hakea monilla eri soveltuvilla tutkinnoilla. Ruotsissa, Uppsalan yliopistossa on tarjolla tuulivoiman
projektijohtamisen tutkinto, jonka myös usea suomalainen osaaja on käynyt. Suomessa Suomen
tuulivoimayhdistys STY ry ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT selvittävät parhaillaan
yhteistyössä hankesuunnittelun koulutuksen tarvetta sekä toteutusta ja rahoitusta.
Tuulivoima-asentajille oli muutaman vuoden ajan voimassa ammattitutkinto, joka kuitenkin liitettiin
osaksi koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkintoa ammatillisen koulutuksen reformin
yhteydessä, mikä on saattanut heikentää koulutuksen näkyvyyttä (Energiateollisuus 2018) 3.
Tuulivoima-asentajilta vaaditaan perusosaamista tuulivoiman toiminnasta: sähkö- ja
automaatiotekniikasta, mekaanisesta kunnossapidosta sekä hydrauliikasta. Esimerkiksi sähkö- ja
automaatioalan perustutkinnossa opiskelija voi nykyään valita tutkintoon kaikkiin näihin liittyvää
osaamista ja siten rakentaa tuulivoima-asentajalle sopivan kokonaisuuden. Alan yrityksillä on
ajoittain ollut vaikeuksia löytää asentajia. Moni alalla toimiva tuulivoima-asentaja tai -huoltaja on
koulutustaustaltaan usein esimerkiksi kone- tai sähköasentaja. Suoraan valmiita osaajia ei
kuitenkaan juuri ole, esimerkiksi sähköalan osaajilta puuttuu usein mekaanisen kunnossapidon
osaamista (STY 2019). Yritykset tarvitsevat useita eri taustalla olevia osaajia, jotta saadaan
työpareja tai tiimejä, joilla on yhteen laskien riittävän laaja-alaista osaamista. Lisäksi korkeanpaikan
työskentely vaatii hyvää fyysistä kuntoa sekä korkeanpaikan työskentelyyn sopivaa mielenlaatua, ja
monikansallisissa työtiimeissä työskentelyn ja työturvallisuuden edellytys on myös hyvä englannin
kielen taito. Jotkut tuulivoimayritykset ja kuntaviranomaiset ovat myös pyrkineet yhteistyössä
järjestämään täsmäkoulutusta tuulivoima-asentajille (STY 2019).
Tuulivoiman ylläpitovaihe, kuten voimaloiden huolto ja operointi, työllistää eniten kaikki tuulivoimalan
elinkaaren vaiheet huomioiden (Ramboll 2019). Tuulivoimaloiden huollon tehtäviin kuuluu
kunnossapidon suunnittelu ja ennakoiva kunnossapito, sekä ongelmanratkaisu ja vikojen
korjaaminen. Tuulivoimapuistoja operoidaan ja valvotaan etänä voimalavalmistajan toimesta.
Tämän valmistajan suorittaman valvonnan ohella tuulivoimapuistojen omistajat tyypillisesti
toteuttavat voimalatarkastuksia kolmannen osapuolen toimijoilla. Tarkastuksilla varmistetaan
toiminnan ja tuotannon taso, ja lisäksi puiston omistajan on toimitettava muun muassa sijoittajille ja
kantaverkkoyhtiöille erilaisia tuotantotietoja (STY 2016). Puiston omistajalla on siis tarvetta
räätälöidyille ja jatkuville
tiedonsiirtoja valvontapalveluille.
Suomessa jokaisella
voimalavalmistajalla on oma huoltoverkostonsa (itse tuotettu tai alihankittu), joka suorittaa
voimaloiden päivittäistä valvontaa ja huoltoa. Huoltotiimeissä on oltava vähintään kaksi työntekijää,
ja ne asemoituvat lähietäisyydelle voimaloista. Lisäksi huollon ja asennuksen erikoisosaamista on
välillä tuotava myös ulkomailta (STY 2019).

3

Ammatillisen koulutuksen reformissa yhdistettiin lukuisia tutkintoja laaja-alaisiksi tutkinnoiksi. Näin kaikkiin tehtäviin
ei tarvitse suorittaa omaa erillistä tutkintoa (esim. tuulivoima-asentajille). Tutkinnon sisällä voidaan muodostaa erilaisia
kokonaisuuksia. Tavoitteena on ollut helpottaa opiskelijoiden mahdollisuuksia liikkua eri tehtäviin työuran aikana.
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Lisäksi lapahuolto, -säätö ja -korjaukset vaativat lasikuituosaamista sekä myös korkeanpaikan
työskentelyä. Ilmeisesti ainakin veneenrakentajia, joilla on lasikuituosaamista, on rekrytoitu lapojen
huoltoon ja ylläpitoon.
Tuulivoima-alan erityispiirteenä muihin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin verrattuna on, että
jokainen voimalavalmistaja vaatii omat sertifikaattinsa eri tehtävänkuville, kuten asentajille ja
huollolle. Sertifikaatit ovat usein moniportaisia, ja niiden eri tasot antavat valtuudet toimittaa eri
tehtäviä. Voimalavalmistaja kouluttaa itse sertifioitavat, ja urakointi- ja huoltoyritykset maksavat
sertifikaatista. Jos esimerkiksi huoltoyhtiö huoltaa monen eri valmistajan voimaloita, on hankittava
useiden valmistajien sertifikaatit. Vanhempien voimaloiden, joiden takuu on rauennut, huolto ei vaadi
sertifikaattia.
Yritysten on investoitava asentajien ja huoltajien kouluttamiseen, kuten erilaisiin
työturvallisuuskortteihin, sekä voimaloiden valmistajakohtaisiin sertifikaatteihin, ennen kuin
työntekijät ovat kykeneviä voimalassa työskentelyyn. Aina ei ole mahdollista arvioida etukäteen,
ketkä kaikki pystyvät työskentelemään esimerkiksi 150 metrin korkeudessa, joten kaikki
koulutukseen otetut eivät lopulta kykene työhön. Haastatteluissa nouseekin esiin, että olisi
toivottavaa, että opiskelijat voisivat kokeilla, harjoitella ja pätevöityä korkean paikan työskentelyyn jo
oppilaitoksissa.
Haastatteluissa nousi esiin, että yleisesti tuulivoima-alan koulutuksen haasteena on, että alan
ollessa kohtuullisen tuore Suomessa, tuulivoimaan erikoistuneita opettajia ei juuri ole. Oppilaitokset
tarvitsevat tietoa siitä, millaista osaamista alalla tarvitaan, mikä edellyttää yhteistyötä oppilaitosten
ja yritysten välillä.
4.2.2. Aurinkosähköjärjestelmät
Aurinkosähköjärjestelmien asennusmäärät ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti samalla kun
hinnat ovat laskeneet, esimerkiksi vuodesta 2016 vuoteen 2020 noin 30 prosenttia (Auvinen ja
Rummukainen 2020). Vuoden 2018 aikana verkkoon liitetyn aurinkosähkön kapasiteetti kasvoi 82
prosenttia, vuoden 2017 66 MW:sta vuoden 2018 lopun 120 MW:in (Energiavirasto 2019). Vuoden
2020 lopussa kapasiteetti oli jo noin 200 MW (Energiavirasto 2020). Suurin osa asennuksista
tehdään pientalojen katoille. Vuoden 2020 lopussa lailliseksi tuleva hyvityslaskentamalli tekee
aurinkosähkön tuotannon entistä huomattavasti kannattavammaksi asunto-osakeyhtiöiden
asukkaille, koska tuotettu sähkö voidaan myydä suoraan asukkaille, jolloin asunto-osakeyhtiöiden
kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiin voi kasvaa.
Aholan (2019) arvion mukaan aurinkosähköjärjestelmien myynnin ja asennuksen parissa työskenteli
vuonna 2019 noin 250 henkilöä4. Loppuvuodesta 2020 astui voimaan ympäristöministeriön asetus
(718/2020), jonka myötä aurinkosähköjärjestelmien toteutukselta edellytetään tiettyjä
ominaisuuksia, kuten energiatehokkuutta. Rakennusvaiheessa asennuksen ja käyttöönoton osalta
edellytetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla sähkötöiden johtajaa. Koska suurin osa
aurinkosähkölaitteista asennetaan asuinrakennuksiin, tässä tarkastellaan lähinnä sähköasentajalta
edellytettäviä osaamisia. Suuremman kokoluokan järjestelmissä, esimerkiksi kauppakeskuksissa,
4

Luku saattaa vaikuttaa pieneltä, mutta se on yhteen sovitettavissa muiden tiedossa olevien tilastojen kanssa, Vuosina
2019-2020 asennettiin tilastojen mukaan arviolta noin 80 MW aurinkosähköjärjestelmiä, eli noin 40 MW vuodessa. Jos
vuosittain asennetaan noin 40 MW, ja tämä koostuu keskimäärin 5 kW asennuksista, niin silloin vuosittain asennettaisiin
noin 8 000 järjestelmää. Tällöin yksi henkilö asentaisi keskimäärin 32 järjestelmää vuodessa, mikä ei vaikuta lainkaan
ylimitoitetulta esimerkiksi Seppälän (2017) raportoimien kokemusten perusteella.
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voidaan
tarvita
sähkösuunnittelijan
palveluja.
Suuren
kokoluokan
(>1
MW)
aurinkosähköjärjestelmien suunnitteluun liittyy joitakin erityiskysymyksiä (mm. verkkoon kytkeminen,
erityiset turvallisuusmääräykset ja standardit) (Ropo 2018), joita ei käsitellä tässä raportissa.
(Taulukko 5.)
Taulukko 5. Aurinkovoima, uudet ja päivittyvät osaamiset
UUDET TAI TYÖHÖN
PÄIVITTYV VALMISTUMINEN
ÄT
TYÖNKUVA
T

KOULUTUSTARJO TYÖSSÄ
NTA
EHDOTTOMASTI
OSATTAVA
(turvallisuus,
ratkaisujen
toteutus muita
järjestelmiä
vahingoittamatta)

Aurinkosähk Sähkö- ja
öautomaatioasentajan
asentaja
perustutkinto sekä
sähkötöiden johtajalla
sähköpätevyystodistus
.

Vuoden 2020 alusta
koulutusta tarjolla
ilmeisesti
useimmissa
oppilaitoksissa.
Vajaat 3 000 sähköja
automaatioasentajaa
valmistuu vuosittain.

Sähkö- ja
automaatioasentajan
perustutkinnossa
1.8.2020 alkaen
valinnainen tutkinnon
osa
”Aurinkosähköasennuk
set”
Vapaaehtoinen
sertifiointikoulutus.

Huolto:
Yritysten järjestämä
Käytönjohtaj koulutus järjestelmän
a,
valvontaan ja huoltoon
sähköasenta
ja,

TYÖSSÄ HYVÄ
OSATA (parantaa
yleistä toimivuutta,
tuottavuutta,
markkinoiden
toimintaa)

Järjestelmän
tasavirtapuolen
käyttöönottomittau
kset

Moniosaajuus
Järjestelmien
mitoitus ja ohjaus
oman tuotannon
hyödyntämiseksi
Kattoasennukset ja
parhaisiin
vedenpitävät
kohteisiin
läpiviennit eri
(suuremmissa
kattorakenteisiin ja
kohteissa voi
materiaaleihin
vaatia
sähkösuunnittelijaa
).
Järjestelmien
kallistuskulmien
laskenta.
Todellisten
käyttöolosuhteiden
tunteminen ja
niissä syntyvän
tuoton laskenta.
Asiakkaiden
kohtaaminen,
markkinointi,
asiallisten
markkinointiväittäm
ien ja tarjousten
tekeminen.
Järjestelmien
seuranta, vikoihin
reagointi,
sähköturvallisuus

-
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kiinteistöhuol
to
Isännöitsijä Yleensä kaupallisen,
teknisen tai
hallinnollisen alan
koulutus. Isännöinnin
ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot.

Ei suoraan
soveltuvaa
perustutkintoa.
Soveltuvaa
koulutusta ja
isännöitsijän
ammattitutkinnon
mahdollista suorittaa
ympäri Suomea.

Aurinkosähkön
hankintaan liittyvät
juridiset ja
taloudelliset
kysymykset.

Hallituksen ja
yhtiökokouksen
auttaminen
hankintaa
tehtäessä
(esimerkiksi
tarjousten
hankkiminen ja
vertailu,
vakuutukset).

Vuoden 2020 elokuussa tulivat voimaan sähkö- ja automaatioasentajan perustutkinnon uudet
tutkinnon perusteet, joihin sisältyy 25 osaamispisteen valinnainen aurinkosähköasennuksiin
keskittyvä kokonaisuus5. Sähkö- ja automaatioasentajan perustutkinnon suorittaa vuosittain lähes 3
000 henkilöä, mutta opiskelijoiden aloitteellisuuden ja opinto-ohjaajien suositusten varaan jää,
kuinka moni heistä valitsee aurinkosähköasennuksiin liittyvän kokonaisuuden. Kaikilla oppilaitoksilla
ei välttämättä ole vielä tarjolla kyseistä kokonaisuutta ja siihen soveltuvaa käytännön työympäristöä,
mutta sertifiointikoulutuksissa on käynyt myös alan opettajia valmistautumassa koulutuksen
tarjoamiseen.
Aurinkosähkön asentajille on tarjolla vapaaehtoinen Motivan koordinoima sertifiointikoulutus, jota
myös EU:n uusiutuvan energian direktiivi velvoittaa järjestämään. Sertifioituja asentajia oli vuoden
2020 lopussa 71. Vuoteen 2020 asti sertifiointikoulutus oli pääasiallinen aurinkosähköasennuksiin
tarjolla oleva valtakunnallinen koulutus. Koulutusta tarjoaa kaksi oppilaitosta ja niihin osallistuu
vuosittain yhteensä alle sata henkilöä. Viime vuosina esimerkiksi aurinkojärjestelmiä myyvät
verkkoyhtiöt ovat alkaneet vaatia alihankkijoiltaan sertifiointia. Lisäksi on yritysten ja muiden
organisaatioiden järjestämiä koulutuksia. Joillakin ammatillisilla oppilaitoksilla on ollut omia
aurinkosähköasennuksiin liittyviä opintokokonaisuuksia, joita on tarjottu paikallisiin tarpeisiin
suunnattuna tutkinnon osana.
Sertifiointikoulutusta tarjoavien opettajien mielestä alalla toimii joitakin yrityksiä, jotka eivät ole
asiantuntevia ja joiden markkinointi on epäasiallista ja liioittelevaa (ks. myös Happonen 2020).
Esimerkiksi järjestelmien tuottavuus olisi parempi, jos asentaja osaisi laskea Suomen oloihin sopivat
kallistuskulmat. Edelleen, asiallisen markkinoinnin kannalta olisi hyödyksi, jos tunnettaisiin todelliset
käyttöolosuhteet eikä markkinoinnissa tehtäisi ihanneolosuhteisiin perustuvia, katteettomia
väittämiä. Lisäksi, alan kehityksen ja maineen kannalta olisi hyväksi, jos alla toimivilla olisi hyvät
perustiedot asiallisesta ja eettisestä markkinoinnista.
“Nämä myyvät näillä standardisoiduilla olosuhteilla näitä paneeleita eli sillä huipputeholla, joka
tarkoittaa 1000 W neliömetrille on auringon säteilyteho ja kennon lämpötila 25 astetta. Mutta ei
tällaista olosuhdetta ole, [kuin] hyvin harvoin. Kun sitten pitäisi myydä sillä NOCT arvolla eli:

5

Jos opiskelija on aloittanut 31.7.2018 mennessä sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnon suorittamisen, voi hän
suorittaa kyseisen tutkinnon 31.12.2021 mennessä, joten suorituksia voi vielä tulla myös vanhoista tutkinnoista.
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auringon säteily on 800 W neliömetrille, ympäristön lämpötila 20 astetta ja tuulen nopeus 1 metri
sekunnissa, silloin puhutaan normaaliolosuhteista. Eli esimerkiks 260 watin paneelin tuotto onkin
190 W. Eihän ne kerro tätä asiakkaille.”
Alalla toimivien opettajien mainitsemia ehdottoman tärkeitä osaamisia ovat sähköasennuksiin
liittyvien pätevyyksien lisäksi järjestelmän tasavirtapuolen käyttöönottomittaukset. Tärkeinä
laatukriteereinä mainittiin myös kattoasennuksiin ja vedenpitävien läpivientien tekemiseen liittyvä
osaaminen, mikä ei välttämättä kuulu sähköasentajien tavanomaiseen peruskoulutukseen.
Aurinkosähköjärjestelmät olisivat hyödyllisempiä, jos ne mitoitettaisiin ja suunniteltaisiin tarkemmin,
sekä niiden automaattinen ohjaus varmistettaisiin. Koska sähkön myyntihinta kannustaa oman
tuotannon maksimointiin, asentajan olisi hyvä osata mitoittaa järjestelmä käytön mukaan ja ohjata
automaation avulla ylijäävä tuotanto esimerkiksi lämminvesivaraajaan. Aurinkosähköjärjestelmä olisi
hyvä sovittaa yhteen kodin muun LVI-tekniikan kanssa, jotta paneelien tuotantoa voidaan käyttää
mahdollisimman pitkälle omassa taloudessa. Lisäksi sähköautojen yleistyessä ylijäävän tuoton
ohjaaminen sähköautojen lataukseen olisi hyödyllistä. Samassa yhteydessä voitaisiin varmistaa
latauksen kaksisuuntaisuus. Tämä kaikki edellyttää, että kulutuskohteiden tehontarve ja sen ajoitus
tunnetaan.
Pientaloihin asennettujen aurinkosähköjärjestelmien ei katsota vaativan merkittävää ammattilaisten
tekemää kunnossapitoa (Auvinen ja Rummukainen 2020), mutta suurempiin järjestelmiin tarvitaan
todennäköisesti kunnossapitopalveluja ja joillakin yrityksillä on tällaisia palveluja tarjolla myös
kotitalouksille. Suuremmissa kohteissa ja etenkin järjestelmien ikääntyessä esimerkiksi seurannalle
ja ennakoivalle kunnossapidolle saattaa olla kysyntää, kuten muiden Suomea edellä olevien
markkinoiden kokemuksesta voidaan päätellä. Esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmiä myyvä Oulun
Energia on teettänyt aiheesta opinnäytetyön (Ojakoski 2020). Jos hyvityslaskentamallin käyttö lisää
taloyhtiöiden innostusta aurinkosähköjärjestelmien hankintaan, tästä voi syntyä osaamistarpeita
myös esimerkiksi isännöitsijöille ja kiinteistöhuollolle. Hyvityslaskentamallin mukaisesta
aurinkosähköhankinnasta syntyy esimerkiksi useita juridisia kysymyksiä, joita oikeusministeriö
parhaillaan selvittää (Oikeusministeriö 2020).
4.2.3. Lämpöpumput
Lämpöpumput ovat yleistyneet Suomessa voimakkaasti 2000-luvulla, erityisesti pientaloissa. 2010luvun lopulla erityisesti maalämpöpumput ovat yleistyneet myös suuremmissa kiinteistöissä, kuten
asuinkerrostaloissa ja liikekiinteistöissä. Lisäksi lämpöpumppujen rooli kasvaa kaukolämmön ja jäähdytyksen tuotannossa. Vuonna 2019 asuin- ja palvelurakennusten lämpöpumppujen
kapasiteetin on arvioitu olleen noin 5 300 MW (Ohrling ym. 2020) ja lämpöpumppualan arvioidaan
työllistäneen 3 000-5 000 henkilöä (SULPU 2020a).
Tulevaisuudessa lämpöpumppujen roolin voidaan olettaa edelleen kasvavan niin rakennuksissa kuin
keskitetyssä kauko- ja aluelämmöntuotannossa, sekä näiden yhdistelmissä. Pientaloissa
lämpöpumppujen voidaan olettaa yleistyvän, kun öljylämmityksestä pyritään irtautumaan.
Kapasiteetin kasvu on kuitenkin todennäköisesti nopeinta suurissa rakennuksissa, joissa
lämpöpumppuja on vielä suhteessa vähemmän. Suuriin kiinteistöihin ja aluelämpöratkaisuihin
soveltuvat erityisesti maalämpö ja hukkalämpöjen talteenotto. (Ohrling ym. 2020.) Nyt alkavat
kehittyä myös keskisyvien (1-3 km) lämpökaivojen markkinat. Nämä mahdollistavat lämmön
tuotannon hyvin suuriin kohteisiin, sekä uusia mahdollisuuksia lämmön varastointiin ja energian
joustavaan kulutukseen.
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Taulukko 6 kokoaa lämpöpumppuratkaisujen laadukkaan toteuttamisen vaativia osaamisia ja alan
koulutustarjontaa. Lämpöpumppujen (tai yleisemmin lämmityslaitteiden) toteutuksen suunnittelulle
ja asennukselle ei juuri ole asetettu vaatimuksia. Tiettyjen lämpöpumppujen asennus ja huolto vaatii
kylmäainepätevyyden.
Taulukko 6. Lämpöpumput, uudet ja päivittyvät osaamiset
UUDET TAI
PÄIVITTYVÄT
TYÖNKUVAT

Suunnittelu ja
työnjohto (suuret
kohteet)

TYÖHÖN
KOULUTUSTARJ TYÖSSÄ
VALMISTUMINEN ONTA
EHDOTTOMASTI
OSATTAVA
(turvallisuus,
ratkaisujen
toteutus muita
järjestelmiä
vahingoittamatta)
Ei asetettuja
Soveltuvia tutkinto- vaatimuksia
ohjelmia tarjolla
(suunnitelma
ympäri Suomea,
toimitettava
kuten LVIrakennusvalvontaa talotekniikan alan
n). Esimerkiksi
insinööri(AMK) LVI-talotekniikan tutkinto.
alan
insinööri(AMK)
tutkinto-ohjelmat
valmistavat
tehtäviin.

TYÖSSÄ HYVÄ
OSATA (parantaa
yleistä toimivuutta,
tuottavuutta,
markkinoiden
toimintaa)

Mitoitusosaaminen
. Ymmärrys
talotekniikan
kokonaisuudesta ja
kytkeytymisestä
laajempaan
energiajärjestelmä
än.
Ratkaisujen
esittely ja ohjeistus
tilaajalle.

Laitevalmistajat
tarjoavat usein
teknistä tukea
suunnitteluun.
Lämpöpumppuase Osassa
Talotekniikan
nnus- ja huolto
lämpöpumppuammattitutkintoon
asennuksia
(2018-) kuuluu
vaaditaan
kylmäasennuksen
kylmäainepätevyys osaamisala, johon
.
sisältyy useita
Talotekniikan
lämpöpumppujen
ammatilliset
asentamiseen
tutkinnot
liittyviä valinnaisia
valmistavat
kokonaisuuksia.
tehtävään.
Lämpöpumppujen
asennukset Yritykset
tutkinnon osaa
kouluttavat
suoritettu
työntekijöitä.
ahkerasti.

Järjestelmän
Käyttäjien opastus
asennus ja
järjestelmän
kytkeminen
käyttöön.
olemassa olevaan
järjestelmään vaatii
perusosaamista
kylmä-, sähkö-,
LVI- ja
automaatiotekniika
sta.
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Maalämpö:
lämpökaivo
suunnittelu ja
työnjohto

Ei asetettuja
vaatimuksia.
Esimerkiksi
energia- ja
rakennustekniikan
insinööri(amk)
tutkinto soveltuu.

Vaihtelevasti
Geoenergia- ja
AMK:ien energia- maaperäosaamine
ja
n.
rakennustekniikan
ohjelmissa.

Energiakaivojen ja
-kenttien mitoitus,
talotekniikan
kokonaisuuteen ja
kulutukseen

Maalämpö:
lämpökaivojen
porarit

Ei asetettuja
Rakennusalan
vaatimuksia.
perustutkinnossa
Porareilla ei
maalämpökaivojen
varsinaisesti
poraaminen
tarjolla ammatillista sisältyy
tutkintoa.
maarakennuskone
Saatavilla
en käyttö -osiin (ei
kaivonporarin
mitään kaivojen
paperit osana
suunnitteluun ja
maarakennuksen vähän maaperään
ammattitutkintoa. liittyvää)
Taitotalo on
Yritykset
ainakin joskus
kouluttavat
järjestänyt
työntekijöitä.
näyttötutkintoja
yhdessä Poratekin
kanssa.

Kaivonporaus.
Lämmönkeruupiirin
asennus ja
kytkeminen.

Maalämpö:
keskisyvien
lämpökaivojen
porarit + työnjohto

Ei asetettuja
Ei
pätevyysvaatimuks koulutustarjontaa.
ia. Suoraan
soveltuvia
tutkintoja ei
tarjolla.

Keskisyvien
kaivojen poraus,
betonointi.
Lämmönkeruupiirin
asennus.

Yritykset
kouluttavat
työntekijöitä.
Lämpöpumppuasennus ja -suunnittelu
Lämpöpumppujen asennuksen- ja huollon vaatima osaaminen on yhdistelmä erilaisia teknologioita.
Lämpöpumppujen toiminta perustuu kylmätekniikalle, lämpöpumput käyvät sähköllä, ja asennetaan
useasti vastaavasti kuin muut lämmitys- tai LVI-laitteet, jonka lisäksi niissä on automaatiota. Lisäksi
lämpöpumppujen asennus vaatii uutta osaamista lämmityksen järjestelmäkokonaisuuden
mitoituksessa, sekä kytkemisessä talotekniikan kokonaisuuteen. Erityisesti, kun lämpöpumppu
asennetaan olemassa olevaan rakennukseen, se on osattava kytkeä osaksi olemassa olevaa
järjestelmäkokonaisuutta. Lämpöpumpun tyypistä riippuen laite on kytkettävä sähköverkkoon ja
talon lämmönjako-, vesi- ja ilmastointijärjestelmään sekä lämmönlähteeseen (maalämmön
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lämmönkeruupiiri). Lisäksi laitteen automaatio on ohjelmoitava. LVI-asentajilla on usein hyvät
valmiudet lämpöpumppujen asentamiseen, mutta lämpöpumput vaativat kuitenkin erityistä
osaamista verrattuna aiempaan, kuten eräs haastateltava muotoilee:
”…jos joku LVI-asentaja tai putkifirma on tähän asti asentanut öljylämmitysjärjestelmiä niin
kyllähän siinä semmoinen varsin mittava ajattelutavan muutos tarvitaan.”
Suomessa on vuosien varrella ollut useita erilaisia sertifiointijärjestelmiä lämpöpumppujen
asentajille, ja täydennyskoulutusta on järjestetty paljon yritysten aloitteesta ja kustannuksella.
Ensimmäinen
koulutus
ja
sertifiointi
kehitettiin
vuonna
2000
tuoreen
Suomen
Lämpöpumppuyhdistyksen SULPU ry:n toimesta EU-rahoituksella. Sen myötä 400 asentajalle
myönnettiin
SULPU-sertifikaatti.
Seuraavaksi
tuli
käyttöön
EU-tasoinen
lämpöpumppuasentajasertifikaatti EU-CERT. SULPU ry jatkoi asentajien koulutusta Suomessa ja
EU-CERT-sertifikaatin sai noin 400 asentajaa. Tuolloin uudella alalla sertifikaateille oli kysyntää.
Sittemmin astui voimaan uusiutuvan energian direktiivi, joka velvoitti jäsenvaltioita kehittämään ja
ottamaan käyttöön uusiutuvan energian -asentajien sertifiointijärjestelmän. Tällöin SULPU ry:n
sertifiointikoulutus vietiin osaksi direktiivin mukaista sertifiointia. Useat haastateltavat kuitenkin
kokevat, että nykyisellään järjestelmän päätehtävä vaikuttaa olevan lähinnä toteuttaa direktiiviä.
Direktiivi ei velvoita ketään kouluttautumaan, eikä sertifikaattikoulutusta enää juuri hyödynnetä, nyt
vuonna 2020 direktiivin mukaisen sertifikaatin suorittaneita toimijoita on 11 (Motiva 2020b). Hiljattain
toimijat sertifikaattikoulutuksen ympärillä ovat alkaneet selvittää, kuinka sertifikaatti saataisiin osaksi
ammatillista peruskoulutusta erillisen järjestelmän sijaan, kuten Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä
järjestetty.
Toisen asteen reformin myötä ammatilliseen koulutukseen on tullut tarjolle enemmän
lämpöpumppukoulutusta. Lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen on pakollinen osa
talotekniikan perustutkintoa kylmäaineasentajille ja valinnainen lämmityslaiteasentajille. Vuonna
2019 valmistui Opetushallituksen Koski-tilastointijärjestelmän mukaan 334 lämpöpumppujen
asentamiseen ja huoltoon erikoistunutta talotekniikan opiskelijaa.
Pientalo- ja saneerauskohteissa ei tyypillisesti käytetä erillistä suunnittelijaa, vaan lämpöpumppu- ja
porausurakoitsijat suunnittelevat toteutuksen. Suuremmissa maalämpökohteissa, joissa käytetään
erillistä LVI-suunnittelijaa, tältä vaaditaan erityistä osaamista lämpöpumppujärjestelmän
suunnittelemisessa. Esimerkkeinä haastatteluissa mainittiin
muun muassa
sopivan
lämmönjakojärjestelmän valinta ja menoveden lämpötilan oikea mitoitus. Haastateltujen mukaan
käytännössä toteutetaan usein laitevalmistajan standardiratkaisu. Useampi haastateltava toi esiin,
että erityisesti AMK-tason lämpöpumppuosaajista, kuten suunnittelijoista ja työnjohdosta sekä
erityisesti porakenttäsuunnittelijoista (alla lisää) on tällä hetkellä kentällä suurin vaje.
”Jos näitä suunnittelijoita ajatellaan, niin se, että mitkä on ne maalämmön ja
maalämpöjärjestelmien sellaiset ominaispiirteet, että eritoten pidempään alalla toiminut
suunnittelija saattaa lähteä suunnittelemaan sitä järjestelmää ikään kun öljykattilalaitoksena. Eli
silloin ei huomioida niitä maalämmön tarpeita, et millä maalämmön hyötysuhde saadaan
parhaaksi mahdolliseksi. Jos ollaan esimerkiksi saneerauskohdetta suunnittelemassa, niin siellä
saattaa menoveden lämpötilat olla liian korkeat ja suunnittelija ei huomaa lainkaan tämmöiseen
kiinnittää huomiota. Mitoitusten osalta tämmöinen mutu-tuntuma mulla nyt on mitä olen puhunut
joidenkin maalämpöpuolen urakoitsijoiden kanssa niin, mitoitukset ilmeisesti näissä
suunnitelmissa on parantuneet, mutta niissäkin olisi jonkin verran vielä kehittämisen varaa.”
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Kuten yleisesti talotekniikan osalta (kuvattu yllä), myös lämpöpumppujen osalta haastateltavat
nostavat esiin, että talotekniikan alan asentajan sekä suunnittelijan osaamisen lähtökohtana tulisi
olla kokonaisuuden ymmärrys ja monipuolinen hahmotus talotekniikan uusista ratkaisuista.
Suunnittelijan tulisi osata valita kohteen tarpeisiin paras yhdistelmä lämmitys- ja energiantuotannon
järjestelmiä sekä automaatioratkaisu, jonka avulla talotekniikan kokonaisuutta voidaan ohjata
optimaalisesti niin rakennuksen omistajan ja käyttäjän kuin laajemman energiajärjestelmänkin
kannalta.
”Järjestelmäosaaminen on se kaiken A ja O, että osataan suunnitella kokonaisuuksia,
järjestelmiä, joissa voi olla yks osuus voi olla se lämpöpumppu, mut siihen yleensä kuuluu sit
montaa muuta.”
Jatkossa lämpöpumppuihin liittyvät osaamistarpeet muuttuvat ja kasvavat vielä enenevissä määrin,
kun hyvin suuret lämpöpumput yleistyvät. Eräs haastateltava mainitsee esimerkkinä
lämpöpumppuihin pohjautuvat kiinteistö- ja teollisuusratkaisut, sekä kauko- ja aluelämmön
tuotannon ratkaisut.
Kuten yleisestikin talotekniikan kokonaisuuden yhteydessä, myös lämpöpumppujen suhteen osa
haastateltavista toivoi käyttäjien perehdyttämistä lämpöpumpun käyttöön, lämmön tarjoamista
palveluna tai muuten jälkimarkkinoista huolehtimista. Esimerkiksi palveluun voisi sisältyä
käyttöönottotarkastus vuoden päästä asennuksesta, jossa tarkastetaan, toimiiko järjestelmä kuten
pitää, tai ovatko käyttäjät osanneet säätää pumpun kesäasetuksista talviasetuksiin. Yleisesti ottaen
lämpöpumppujen
huoltotarve
on
kuitenkin
vähäinen.
Esimerkiksi
maalämmön
järjestelmäkokonaisuus on aika ajoin hyvä tarkistaa, että asetukset tai keruupiirin paineet ovat
kohdallaan, puhdistaa roskasihtejä tai vaihtaa komponentteja. Lämpöpumppujen huolto ei
kuitenkaan työllistä samalla tavoin säännöllisesti kuin esimerkiksi öljylämmitys, joka vaatii
vuosihuoltoa.
Maalämpökaivojen suunnittelu ja poraus
Suomeen rakennetaan vuosittain noin 10 000 uutta maalämpökohdetta (SULPU 2020b), joista
suurin osa tehdään pientaloihin hyödyntäen lämmönlähteenä kallioon porattua 100-300 metriä syvää
kaivoa.
Myös
useista,
mahdollisesti
edellistä
syvemmistä
kaivoista
koostuvaan
lämmönkeruukenttään perustuvat asuinkerrostalojen ja muiden suurempien kiinteistöjen
maalämpöratkaisut ovat yleistyneet viime vuosina. Myös keskisyviä lämpökaivoja (1-3 km) on alettu
rakentaa alue- ja kaukolämpöjärjestelmien lämmönlähteeksi.
Maalämpöratkaisuissa uusia osaamistarpeita juontaa niin lämpöpumpun asennusurakasta kuin
porausurakasta. Porausurakoija toteuttaa tavallisesi lämpökaivon poraamisen ja lämmönkeruupiirin
asennuksen. Kaivonporareilla ei ole nykyisellään omaa perustutkintoa (joitakin elementtejä sisältyy
rakennusalan perustutkinnon maanrakennuksen osaan), vaan pääasiassa yritykset kouluttavat
osaajia. Erään haastatellun mukaan ammatillisen koulutuksen järjestämisen haasteena saattaa olla
ainakin tähän mennessä riittävän kysynnän puute, sillä porauslaitteet ovat kookkaita ja kalliita. Yksi
ratkaisu on järjestää opinnot oppisopimuksen ja näyttötutkinnon avulla, jolloin kaivonporarin paperit
on mahdollista saada osana maarakennuksen ammattitutkintoa.
Lämmönlähdeosaaminen, kuten lämpökaivokenttien mitoitus- ja suunnitteluosaaminen, on
olennainen osa maalämmön toteutusta. Energiakentän mitoitus riippuu rakennuksen lämmityksen
kulutuksesta, kuten esimerkiksi sisältyykö järjestelmäkokonaisuuteen maalämmön lisäksi
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hukkalämpöjen talteenottoa. Täten energiakaivosuunnittelu ja -mitoitus vaatii rakennuksen
energiajärjestelmäkokonaisuuden ymmärtämistä.
Laadukas lämpökaivojen poraaminen vaatii monenlaista osaamista silloinkin, kun niitä tehdään
pientalokohteisiin (Majuri 2020). Kaivoja porattaessa on tärkeä varmistaa, ettei pintavesiä sekoitu
pohjavesiin. Siksi on tärkeä tunnistaa olosuhteet kallioperässä ja esimerkiksi säätää porausnopeus
ja porauksessa käytettävä ilmanpaine sekä tarvittava putkituksen pituus sen mukaisesti (Majuri
2019). Lisäksi on tärkeä ennakoida uuden kaivon vaikutukset muihin lähistöllä oleviin kaivoihin. Myös
porausjätteen asianmukainen käsittely kuuluu porausurakkaan.
Aluehallintavirastojen (AVI) viranhaltijoiden linja on paikoin tiukentunut sen suhteen, miten lupia
maalämmön toteuttamiseen myönnetään pohjavesialueilla, tai myönnetäänkö niitä ollenkaan (Majuri
2020). Linjan tiukentuminen saattaa liittyä tapauksiin, joissa urakoitsija on toiminut väärin, mutta
myös siihen, ettei viranomaisilla ole kattavaa kuvaa kaivonporausurakoissa käytettävistä työtavoista,
kaivon rakenteesta eikä lämmönkeruunesteen määrästä tai ominaisuuksista. Majurin (2020) mukaan
täytettyjen hakemusten laatu vaihteli myös huomattavasti. Alalla kaivattaisiin lisää tutkimustietoa
parhaista poraus- ja rakentamismenetelmistä maalämpökaivojen ja keruupiirien toteutuksessa.
Majurin mukaan (2019) maalämpöurakoitsijoille tarvittaisiin pätevyysvaatimukset ja niiden tueksi
koulutusjärjestelmät, jotka antavat tarvittavat tiedot geologiasta ja pohjavesistä. Lisäksi Majurin
(2019) mukaan keruupiirien rakentamiselle tulisi luoda suunnitteluohjeet ja mallipiirrokset erilaisiin
geologisiin olosuhteisiin, joita voitaisiin hyödyntää lupia myönnettäessä. Majurin (2016) kyselyn
avulla kartoittamista alan toimijoista lähes kaksi kolmasosaa kannatti lupakäytäntöjä, jotka
perustuisivat tiettyjen standardien noudattamiseen. Tämä helpottaisi myös yritysten toimintaa, kun
perusteet lupien myöntämiselle olisivat selvät.
Keskisyvä maalämpö on kehitysvaiheessa oleva teknologia, joka vaatii toteutukseltaan hieman
erilaista osaamista kuin jo yleistyneet matalampien maalämpökaivojen teknologiset ratkaisut.
Keskisyvien kaivojen toteutus eroaa sitä enemmän perinteisestä, mitä syvemmälle kallioperään
porataan, ja erilaista osaamista vaaditaan muun muassa siinä, miten pora käyttäytyy ja miten kaivo
tyhjennetään maa-aineksesta. Esimerkiksi porattaessa vastaan tulee kallioruhjeita, jotka on
betonoitava. Yli kilometrin syvyydessä kaivossa tehtävät betonityöt vaativat tietynlaista osaamista ja
suunnittelutyötä, joka eroaa matalammasta energiakaivosta. Tällä hetkellä käytäntöjä ja osaamista
kehitetään ja kartutetaan kokemuksen kautta.
Haastateltavien mukaan keskisyvien maalämpökaivojen suunnittelu vaatii korkeakoulutason
geologian osaamista, jota esimerkiksi keskisyviä energiakaivoja toteuttava Qheat on ostanut
konsultaationa Geologian tutkimuskeskukselta sekä Aalto-yliopistosta. Toinen keskeinen, uutta
osaamista vaativa suunnittelukysymys on keskisyvien lämpökaivojen optimaalinen hyödyntäminen
esimerkiksi lämmön kausivarastona joko rakennuksen omistajan tai myös koko energiajärjestelmän
hyödyksi. Tämä vaatii kommunikointia lämpöpumppuvalmistajan- ja urakoitsijan, porausurakoitsijan
ja rakennuksen käyttäjän kanssa.
4.3. Yleisiä osaamistarpeita
Toimialakohtaisten osaamistarpeiden ohella case-tutkimuksissa ja haastatteluissa nousi esille
yleisempiä osaamistarpeita. Murrosvaihe edellyttää kaikilta osapuolilta yhteistyötä ja
kommunikointia sekä yleis- ja yhteisymmärrystä energiamurroksesta ja ilmastotavoitteista.
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Yhteistyö ja kommunikaatio eri osapuolten välillä
Kehitys edellyttää ketjun kaikilta toimijoilta paitsi uutta osaamista, myös uusien ratkaisujen ja
toimintatapojen luomista. Tällöin kaikkien osapuolten välinen kommunikaatio ja tiedon välittäminen
ketjussa nousee entistä keskeisempään rooliin. Esimerkiksi työmaalla talotekniikan asentajien
yhteistyö on välttämätöntä ja yhteistyötä tarvitaan myös suunnittelijoiden kanssa.
Kommunikointia tarvitaan paitsi suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, myös toteuttajien ja tilaajien sekä
käyttäjien välillä. Esimerkiksi usea haastateltava toivoi, että suunnittelijat, urakoitsijat ja rakennuttajat
esittelisivät uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia tilaajalle, mikä nousi esille jo aiemmassa
tapaustutkimuksessa: ”Urakoitsijat ja rakennuttajat odottavat, että tilaajalla, joka usein on maallikko,
on vaadittavat tiedot osata vaatia tai tilata edistyksellisiä energiaratkaisuja. Urakoitsijoita ja
rakennuttajia tulisi kouluttaa siihen, että he kertoisivat asiakkaalle erilaisista mahdollisuuksista, sillä
tilaajilta ei voi odottaa rakennusalan ammattitason tietämystä.” Useat haastateltavat nostivat esiin,
että urakoitsijoiden olisi hyvä perehdyttää käyttäjä asennetun järjestelmän käyttöön, oli kyse sitten
kiinteistöhuollosta tai pientalon omistajasta.
Ymmärrys energiamurroksesta ja ilmastotavoitteista
Eräs haastateltavista nosti yhdeksi toteutuksen kannalta hyvin keskeiseksi haasteeksi saada ketjun
kaikki tekijät samalle viivalle siitä, miksi pyritään toteuttamaan jotain tiettyä ratkaisua. Energiamurros
nimittäin vaatii mittavia muutoksia teknologioihin, käytäntöihin ja infrastruktuuriin paitsi perinteisellä
energiasektorilla myös energian käyttösektoreilla, kuten rakennus, liikenne ja teollisuus, jotka on
myös saatava pelaamaan yhteen. Murroksen ymmärtäminen perustasolla kirkaistaisi esimerkiksi
asentajalle, miksi on tärkeää kytkeä lämmityksen järjestelmäkokonaisuus internetiin ja mahdollistaa
paikallisen järjestelmän kommunikointi laajemman energiajärjestelmän kanssa. Ymmärrys työn
yhteiskunnallisesta vaikutuksesta, ja suhteesta energiajärjestelmään sekä ilmastotavoitteisiin
asettaa uudet työtehtävät kontekstiin, ja mahdollisesti motivoi hakemaan ratkaisuja myös haastaviin
tilanteisiin, joihin ei ole vielä vakiintuneita käytäntöjä.
Rakennusten tilaajien, omistajien, isännöitsijöiden, rakennuttajien ja käyttäjän keskeinen tehtävä on
osata asettaa tavoitteita (asiantuntijan avustuksella) ja valvoa niiden toteutumista.
Energiatehokkuus-, ilmasto- ja laatutavoitteita olisi arvostettava jo kilpailutusvaiheessa sekä
kirjattava sopimuksiin, jotta ne näkyisivät toteutuksessa: suunnittelussa, rakentamisessa ja
asennuksessa. Lisäksi useat haastateltavat korostivat, että tiukat aikataulut ovat vaaranpaikka sille,
että ratkaisut eivät toteudu suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi rakentamisen loppuvaiheessa olisi
keskeistä varata aikaa järjestelmien toimintakuntoon saattamiseen. Erityisesti uusien ratkaisujen
käyttöönottoon sekä hybridiratkaisuiden virittämiseen kuluu enemmän aikaa kuin aiempiin low-tech
ratkaisuihin. Lisäksi haastatteluissa nousi esiin, ettei rakennusten tilaajien ja omistajien koettu vielä
täysin ymmärtävän ja arvottavan energiatehokkuutta investointina, joka maksaa itsensä takaisin.
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5. Arvioita tarvittavien osaajien määrästä
Energiamurroksen vaikutuksista työvoiman tarpeeseen on Suomessa tehty vain muutamia arvioita,
joiden lisäksi yksittäisten energiateknologioiden työllistävästä vaikutuksesta on tehty joitakin arvioita.
Esimerkiksi
Halme
ym. (2014)
arvioivat kansainvälisten
kokemusten
perusteella
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian voivan tuottaa 50 000 uutta työpaikkaa Suomessa
vuoteen 2030 mennessä.
Energia-alan ennakointifoorumi teki osana Opetushallituksen ennakointityötä arvion energia-alan
tulevaisuuden osaamistarpeista (Vepsäläinen, 2017). Vaikka raportissa kaivattiin laajaa energiaalan tarkastelua, käytännön syistä työvoiman määrällisen tarpeen ennuste rajattiin koskemaan
perinteisesti ensisijaisena energiatoimialana pidettyyn Tilastokeskuksen TOL 2008 toimialaluokkaan
”D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta”. Tämä luokka keskittyy perinteisiin
tuotanto ja jakelujärjestelmiin, eikä pidä sisällään energian käyttöä tai kaikkia paikallisia
tuotantojärjestelmiä. Tämän toimialaluokan osalta ennakoitiin työvoiman tarpeen vähäistä kasvua
samalla kun alalta poistuu yli puolet siellä nyt työskentelevistä. Tämän perusteella arviointiin, että
alalle syntyisi vuoteen 2030 mennessä 10 000 uutta työpaikkaa, joista noin puolet
infrarakentamiseen. Raportissa kuitenkin todetaan: ” Energia-alan ennakointiryhmän työ tarjoaa
energia-alalle näkymän, jolla voi perustella myös laskelmaa kasvupainotteisemman ennusteen
uusien työpaikkojen synnystä”.
Lisäksi raportissa viitataan vuoden 2016 Ilmasto- ja
energiastrategian laskelmiin, joissa oletetaan perinteisen energia-alan työllisyyden pysyvän
nykytasoisena, bioenergia-alan ja tuulivoima-alan työllisyyden kasvavan jonkin verran sekä uusia
työpaikkoja syntyvän myös kaukolämpösektorille.
Koska energia-alan ennakointifoorumin mukaan energia-ala tulisi nähdä perinteistä toimialajakoa
laajemmin (Vepsäläinen 2017), pyrimme seuraavassa esittämään arvion joidenkin energia-alan
kannalta tärkeiden energiateknologioiden ennakoidun tai toivotun kasvun vaikutuksista työvoiman
tarpeeseen.
5.1. Työvoiman tarve älykkäässä ja energiatehokkaassa rakennetussa ympäristössä
Opetushallituksen ennakointifoorumin (OEF) rakennetun ympäristön työryhmä on arvioinut
“talonrakentaminen ja -suunnittelu” sekä ”kiinteistö” -alojen työllisyyskehitystä vuoteen 2035
(Opetushallitus 2018). Kummankin alan osalta työryhmät päätyivät päätelmään, ettei työllisten
kokonaismäärä voimakkaasti kasva, vaan pysyy lähellä nykytasoa myös vuoteen 2035 mennessä.
Aloilla on kuitenkin näkyvissä voimakasta työvoiman eläköitymistä, mikä merkitsee tulevaisuudessa
merkittävää työvoiman tarpeen kasvua (Taulukko 7).
Työryhmä arvioi työn sisällölliset tai työelämään liittyvät muutokset erittäin merkittäviksi alojen
osaamis- ja koulutustarpeita kasvattaviksi tekijöiksi. Talonrakennuksen ja suunnittelun alan
koulutustarpeesta lähes kaksi kolmasosaa ja kiinteistöalan koulutuksesta lähes puolen arvioitiin
kohdistuvan korkeakouluihin (Taulukko 7). Tämä olisi huomattava koulutustason nousu alojen
nykytilaan verraten, erityisesti kiinteistöhuollon osalta. Talonrakennuksen ja -suunnittelun osalta
työryhmä tunnisti osa-alueita, joilla työllisten määrä vähenee käyttöön tulevan teknologian myötä
sekä työn ja suunnittelun tehostuessa. Näiden tehtävien sisällöt muuttuvat, jolla on vaikutusta
osaamistarpeisiin tulevaisuudessa. Toisaalta tulevaisuudessakin esimerkiksi korjausrakentaminen
ja rakennusten kunnossapito sekä huolto vaativat työvoimaa, vaikka tehtävät ja osaaminen osin
muuttuvat. Kiinteistöalalla muun muassa teknologinen kehitys lisää uuden osaamisen tarvetta, ja
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lisäksi väestön ikääntyminen kasvattaa uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden kysyntää.
(Opetushallitus 2018.)
Taulukko 7. Joidenkin alojen työvoiman tarve, Rakennettu ympäristö, alustava laskelma
(Opetushallitus, 2020)
Toimialaryhmä

Uusia työpaikkoja 2017-2035,
poistuma huomioon ottaen

Uuden työvoiman
koulutustarpeen jakautuminen
koulutusasteittain (%)

Talonrakentaminen
ja suunnittelu

49 900

Yliopisto

22

Ammattikorkeakoulu

43

Ammatillinen
koulutus

35

Yliopisto

9

Ammattikorkeakoulu

37

Ammatillinen
koulutus

54

Kiinteistöala

71 200

Linjassa OEF:n työryhmän päätelmien kanssa myös haastatteluistamme muodostui kuva, ettei
rakennetun ympäristön toimialalla ole näkyvissä huomattavaa työvoimantarpeen määrällistä kasvua,
vaan merkittävimmät muutokset koskevat työtehtävien sisältöä. Haastateltavat korostivat kuitenkin,
että uusien ratkaisujen ja yleisesti laadukkaaseen toteutukseen olisi varattava enemmän aikaa.
Laadukas rakentaminen kasvattaisi jossain määrin työvoiman tarvetta ainakin uusien teknologioiden
käyttöönottovaiheessa. Kiinteistöalan haastateltavat taas nostivat esiin kiinteistöhuollon ja
isännöinnin alalla tulevan sukupolvenvaihdoksen, jota käsiteltiin myös OEF:n työryhmässä. Samoin
kiinteistöalaa koskevissa haastatteluissa nostettiin esiin tarve nostaa alan AMK-tutkinnon, mutta
myös toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrää.
Tarve kulutusjouston ja energian varastoinnin ratkaisuille tulee tulevaisuudessa kasvamaan.
Työvoimatarpeet tulevat haastattelujen perusteella koskemaan suurelta osin rakennettua
ympäristöä sekä talotekniikkaa. Kulutuksen tai rakennusten energiavarastojen, kuten akkujen tai
lämpökaivojen
käytön
ohjaus
voidaan
jatkossa
toteuttaa
esimerkiksi
kiinteistöautomaatiojärjestelmällä tai erikseen kytkettävällä ohjauslaitteella. Jousto- ja
varastointiteknologioiden toteutuksen vaikutuksia työvoiman tarpeeseen on hankala arvioida, mutta
haastattelujen perusteella jatkossa myös asennustyö, kuten automaatio- ja ohjausjärjestelmien
integrointi ja käyttöönotto saattaa kasvattaa AMK-tason koulutuksen tarvetta alalla.
Opetushallituksen (2020) ennakointiraportissa painotetaankin alan koulutustason nostoa juuri AMKkoulutuksen osalta (Taulukko 7).
5.2. Työvoiman tarve uusiutuvan energian aloilla
Olemme koonneet taulukkoon 8 arvion joidenkin uusiutuvan energian alojen työvoiman tarpeesta
vuosina 2020-2035, sillä oletuksella, että Suomi tavoittaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä
(ks. myös Kuvat 2 ja 3). Oletuksemme siitä, paljonko tuulivoima-, aurinkovoima- ja rakennusten
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lämpöpumppukapasiteettia tarvitaan fossiilisista polttoaineista irtautumiseen pohjautuvat SET hankkeessa toteutettuun Fossiilittoman kaukolämmön visioon (Rinne ym. 2019). Olemme koonneet
arviot kapasiteetin asentamisen ja rakentamisen sekä ylläpidon ja huollon työllistävyydestä Cameron
ja Van Der Zwaanin (2015) kirjallisuuskatsauksesta, sekä lämpöpumppujen ylläpidon osalta
toimiala-arviona.
Taulukko 8. Tuulivoima-, aurinkovoima- ja lämpöpumppualojen työvoiman tarve (välittömät
työpaikat), mikäli Suomi saavuttaa Fossiilivapaa Suomi -skenaarion (Rinne ym. 2019) vuonna 2035
Asennettu kapasiteetti
(MW)

Tuulivoima

2017

2019

2 000

2 300

2035
19
000

Työvoiman tarve

Asennus ja
rakennus,
vuosittainen
työvoiman
tarve
2020-2035
(htv/MW)
2 100 htv/v

Huolto,
operointi ja
järjest.
uusiminen,
työvoiman
tarve
2035
(työpaikka/M
W)
5 700
työpaikkaa

Asennus
(htv/MW):
2*
Ylläpito
(työp./MW):
0,3*

1 200
työpaikkaa

Asennus
(htv/MW):
11,2*
Ylläpito
(työp./MW):
0,3*

3 600
työpaikkaa

Asennus
(htv/MW):
5**
Ylläpito:
(työp./MW):
0,3**

(Yht. 33 400
htv)

Aurinkovoima

70

200

4 000

2 700 htv/v
(Yht. 42 600
htv)

Lämpöpumput6

4 500

5 300

12
0007

2 100 htv/v
(Yht. 33 500
htv)

Työllistävyys

*Cameron and van der Zwaan, 2015
** Toimiala-arvio, SULPU ry

6

Arvio ei sisällä kaukolämpötuotannon lämpöpumppukapasiteettia, ainoastaan rakennusten lämpöpumput
Rakennusten lämpöpumppujen asennettu kapasiteetti vuonna 2035 arvioitu Rinne ym. 2019 ja Ohrling ym. 2020
työpapereiden pohjalta.
7
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Arviossa olemme olettaneet kapasiteetin kasvun lineaariseksi ja täten asentamisen vuosittainen
työvoiman tarpeen tasaiseksi vuosina 2020-2035. Todellisuudessa kapasiteetin kasvu tuskin on
tasaista ajanjaksolla, vaan rakentamisen määrä ja työvoiman tarve todennäköisesti vaihtelevat
vuosittain ja vuosien kuluessa. Todellista kasvuvauhtia ei siis tiedetä ja työvoiman tarpeen
kasvukäyrä voi todennäköisemmin olla S-muotoinen. Tällöin alkuvuosina voi syntyä pullonkauloja,
erityisesti aurinko- ja tuulivoiman rakentamisessa, koska näiden tuotantomuotojen kapasiteetin
kasvuvauhdin oletetaan huomattavasti kiihtyvän nykyisestä.
Arviossa oletamme, että suuri osa uusiutuvan energian kapasiteetista, jota tarvitaan fossiilisista
polttoaineista irtautumiseen, on jo asennettu vuoteen 2035 mennessä. Vuodesta 2035 eteenpäin
erityisesti järjestelmien ylläpito, huolto sekä päivittäminen työllistävät myös pitkällä aikavälillä.
Esimerkiksi arviossa lämpöpumppujen ylläpidon työllistävyydestä työtä on oletettu syntyvän
varsinaisen operoinnin ja huollon ohella myös kapasiteetin päivittämisessä, kun oletetaan, että
lämpöpumppuja vaihdetaan noin 15-20 vuoden välein. Tutkimuskirjallisuudessa on toisaalta havaittu
merkkejä myös siitä, että uusiutuvan energian ylläpidon ja huollon tarve vähenee ajan myötä, kun
uudet toimialat vakiintuvat (Cameron ja Van Der Zwaan 2015). Ylipäätään on huomioitava, että eri
tutkimusten välillä uusiutuvan energian työllistävyysarvioinneissa on huomattavaa hajontaa, joka
johtuu niin maiden välilisistä eroista, teknologian kehitysasteesta ja hinnasta, sekä
laskentaperiaatteista ja oletuksista (mt.)

Kuva 2. Joidenkin uusiutuvan energian tuotantoteknologioiden ennakoitu asennettu kapasiteetti
2017-2035
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Kuva 3. Joidenkin uusiutuvan energian alojen ennakoitu työvoimantarve 2017-2035
Lisäksi olemme arvioineet uusiutuvan energian ylläpidon osalta ainoastaan tuulivoima-,
aurinkovoima- ja lämpöpumppualojen työvoiman tarvetta – ei kehityksen kokonaisvaikutuksia
työllisyyteen. On tärkeää huomata, että perinteisestä energiantuotannosta myös poistuu työpaikkoja
tuotantorakenteen muuttuessa ja vanhan kapasiteetin poistuessa. Esimerkiksi pientalojen
lämpöpumppujen ylläpito ja huolto ei vaadi samoissa määrin työtä kuin öljykattiloiden ylläpito ja
huolto. On haastavaa arvioida, miten hajautetun energiantuotannon kasvu vaikuttaa esimerkiksi
sähkönsiirron, sähkönmyynnin sekä voimaloiden huollon ja operoinnin tehtäviin.
Uusiutuvan energian työllisyysvaikutukset vaihtelevat alueittain. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla
on kehitteillä erityisen paljon tuulivoimahankkeita (ks. Karhinen. 2020, CANEMURE-hankkeessa
toteutetussa selvityksessä on arvioitu uusiutuvan energian työllisyysvaikutuksia Suomessa
maakunnittain, huomioiden suorat, välilliset ja tulovaikutukset). Joka tapauksessa uuden
kapasiteetin asentaminen ja ylläpito, erityisesti rakennuksiin asennettavat aurinkosähköjärjestelmät
ja lämpöpumput, työllistävät Suomen kaikissa maakunnissa (mt.).
5.3. Arvio osaajien riittävyydestä
Taulukko 9 pyrkii antamaan kuvan valmistuvien ammattilaisten riittävyydestä erittäin karkealla
tasolla, koska tätä raporttia varten käytettävissä olevat tiedot eivät riitä tarkkaan arvioon. Lisäksi
esimerkiksi aurinkosähköasennuksiin liittyvä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon osa
otettiin käyttöön vasta elokuussa 2020, joten sen suorittamisesta ei ole vielä tilastoja.
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Taulukko 9. Joiltakin energiamurroksen kannalta oleellisilta aloilta valmistuneiden määrät vuosina
2018 ja 2019
2018

2019
1 9421

2 0751

-

17 5501

1 3762

1 2952

1 1142

1 0612

1722

1402

642

632

Talotekniikan perustutkinnon osa lämpöpumppujen
asentaminen ja huoltaminen

-

334**2

Ilmastoinnin, jäähdytyslaitteiden ja suurien
lämpöpumppujen asennus ja huolto -tutkinnon osa

12

212

2 855***2

2 761***2

-

1

133

23

22

12

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet rakennus-, LVI-,
sähkö-, automaatio- ja energiatekniikan insinöörit*
Ammatillisen (perus-, ammatti- tai erikoisammatti-)
tutkinnon suorittaneet tekniikan alalta
Talotekniikan perustutkinto
-

putkiasennuksen osaamisala

-

ilmanvaihtoasennuksen osaamisala

-

kylmäasennuksen osaamisala

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
(jonka osana nyt tuulivoima-asennus)
Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto
Tuulivoimalan huolto ja kunnossapito -tutkinnon osa

* AMK-koulutuksen osalta työvoiman tarjonnan arviointia ja ennakointia haastaa, että AMK-koulutusvastuut
ovat laveat. Esimerkiksi energia- ja ympäristötekniikka ovat saman koulutusvastuun alla, jotka pitää sisällään
hyvin erilaisia koulutussisältöjä. Lisäksi toisiaan vastaavat koulutusohjelmat saattavat sijoittua eri
koulutusvastuiden alle eri oppilaitoksissa. Tässä yhteydessä päädyttiin käyttämään Tilastokeskuksen
koulutusluokitusta, joka taas ei suoraan vastaa tutkintojen sisältöä.
** Vuonna 2019 vain tämän tutkinnon osan suoritti 317 ja kesään 2020 mennessä, 158 henkilöä (175 koko
tutkinnon suorittanutta)
*** Jos opiskelija on aloittanut 31.7.2018 mennessä sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnon suorittamisen,
niin hän voi suorittaa kyseisen tutkinnon siirtymäajalla 31.12.2021 mennessä. Suorituksia voi siis vielä tulla
myös vanhoista tutkinnoista.
Lähteet:
1. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot (Tilastokeskuksen koulutusluokitus), Ammatillisen
koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot.
2. Opetushallituksen Koski-järjestelmä
3. Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunnantilannekuva 2018-2019.

Jos lämpöpumppuasentajien koulutusmäärät pysyvät nykytahdissa, vuoteen 2035 mennessä
työmarkkinoilla olisi yli 5 000 tutkinnon osan suorittanutta asentajaa. Jos arvioidaan Opetushallitusta
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(2018) seuraten, että vuoteen 2035 mennessä alalta poistuu 46 prosenttia työvoimasta, eli noin 1
500 henkilöä, alalla ennestään työskentelevien ja sinne tulleiden työntekijöiden yhteismäärä määrä
ei kasvaisi nykyisesti kovinkaan merkittävästi, vaan olisi noin 3 500 henkilöä. Arviomme mukaan
vuonna 2035 alalla tarvittaisiin 2 100 henkilöä asennukseen ja 3 600 henkilöä huoltoon, joten
todennäköisesti alalle koulutettavien määrän olisi hyvä kasvaa. Arvioissamme ei ole mukana
haastatteluissa ja kirjallisuudessa esitettyä toivetta lämpökaivon poraukseen liittyvästä
mahdollisesta pätevyysvaatimuksesta ja siihen tarvittavasta koulutuksesta.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneille on huomattavasti kysyntää myös
kiinteistöautomaation asennuksessa, mitä ei ole tässä tarkasteltu erikseen. Tässä huomion
kohteena olevan aurinkosähköasennuksia koskevan tutkinnon osan suorittavien määrä ei ole vielä
tiedossa. Jos oletetaan, että noin 10 prosenttia sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon
suorittaneista suorittaa tämän tutkinnon osan, saataisiin vuosittain (alkaen noin vuonna 2024) alalle
noin 280 tutkinnon osan suorittanutta ammattilaista, joita olisi vuonna 2035 yli 3 400, joskin osa
näistä korvaa alalta poistuvia sähköasentajia. Jos alalle tulee kaikkiaan 2 000 uutta
aurinkosähköjärjestelmiin erikoistunutta asentajaa, saattaa vuonna 2035 koulutetuista asentajista
tulla pulaa, eikä heitä riittäisi huoltopalveluihin. Huoltopalvelujen kysyntä on tosin epävarmaa, ja
riippuu siitä, minkälaisiin kohteisiin aurinkosähköjärjestelmiä asennetaan.
Tuulivoima-alan koulutus näyttää toteutuvan pitkälti perinteisen ammatillisen koulutuksen
ulkopuolella. Vuosina 2014-2018 voimassa olivat tuulivoima-asentajan ammattitutkinnon perusteet,
mutta vuosien 2018-2019 suoritusmäärät viittaavat siihen, että tutkintoja suoritettiin vain vähän.
Ammatillisten tutkintojen uudistuksen myötä tuulivoima-asentajan ammattitutkinto liitettiin osaksi
koneenasennuksen ja -kunnossapidon ammattitutkintoa, mutta tätäkään tutkinnon osaa ei näytetä
(ainakaan vielä) suoritetun kovin ahkerasti. On kuitenkin syytä huomata, että useat tutkinnot
tarjoavat osaamista, jonka pohjalta opiskelija voidaan kouluttaa johonkin tuulivoima-asennukseen
liittyviin tehtäviin. Tätä selvitystä varten käytettävissämme olevan tiedon valossa vaikuttaa siltä, että
tuulivoima-asentajien lopullinen koulutus on pääasiassa yritysten (mahdollisesti yhteistyössä
alueellisten viranomaisten kanssa) järjestämän koulutuksen varassa, joskin ammatillinen koulutus
tarjoaa tähän koulutukseen tarpeelliset perustaidot.
Vaikka vaikuttaakin siltä, että koulutettua työvoimaa voi olla osin tarjolla riittävästi vuonna 2035,
uusiutuvan energian kasvu ei välttämättä kaikilta osin noudata yllä kuvattua oletusta
lineaarisuudesta. Alkuvuosina voi olla pulaa osaavista työntekijöistä, mikä asettaa paineita
täydennyskoulutukselle, jos halutaan varmistaa asennuksen ja huollon riittävä laatu. Lisäksi useat
haastateltavat toivat esiin, että eri koulutusalat joutuvat kilpailemaan pienenevistä ikäluokista, joten
eri alojen koulutuksen hakeutuvien määristä tulevaisuudessa ei ole varmuutta, joskin
oppivelvollisuuden laajentaminen voi osin tuoda tähän helpotusta.
Emme ole arvioineet tässä suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä erikseen, mutta niidenkin määrän
voidaan olettaa kasvavan, varsinkin jos suurempien kohteiden osuus eri teknologioiden kysynnässä
kasvaa. Lisäksi monessa haastattelussa kaivattiin erilaisia standardiratkaisuja, joiden laskentaan,
suunnitteluun ja testaamiseen tarvittaisiin korkeakoulutettuja ammattilaisia. Vuosittain koulutettujen
insinöörien määrä (Taulukko 9) on todennäköisesti riittävä, mutta emme tiedä tarkkaan, kuinka suuri
osa näistä saa koulutusta ja kokemusta nimenomaan tässä tarkastelluista ratkaisuista. Tätä
selvitystä varten meidän ei kuitenkaan ole ollut mahdollista käydä läpi ammattikorkeakoulujen
tutkintojen tarkkoja sisältöjä.
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6. Osaamisen riittävyyden varmistaminen: haasteita
Mitä laajemmalle uusi energiateknologia levittäytyy yhteiskunnassa, sitä suuremman joukon
osaaminen on tärkeää, jotta järjestelmät saadaan toimimaan laadukkaasti. Ensimmäiset toteutukset
tapahtuvat yhteistyössä korkeakoulujen kanssa, mutta ratkaisujen levitessä yhteiskuntaan ne
arkipäiväistyvät. Useimpia hajautetun energian ratkaisuja toteuttavat ammatillisen koulutuksen
omaavat henkilöt.
Energiajärjestelmä muuttuu nopeasti. Tämä näkyy haastatteluissa ja case-tutkimusten tuloksissa
siten, että uusien ratkaisujen tullessa markkinoille niiden toteuttamisessa on ollut haasteita.
Perinteisen koulutuksen ja työkokemuksen omaavilla ihmisillä ei ole aina ollut ajantasaista tietoa
uusista ratkaisuista, mikä on johtanut siihen, että uusia ratkaisuja ei ole tarjottu tai niiden
ominaisuuksista ei ole pystytty kertomaan luotettavasti asiakkaille. Lisäksi sekä case-tutkimukset ja
haastattelut ovat tuoneet esiin ratkaisujen toteutuksen sekä suunnittelun ja toteutuksen yhteispelin
ongelmia.
Haastatteluissa, case-tutkimuksissa ja kirjallisuudessa nousee esiin eri tasoisia huolenaiheita
joidenkin markkinoilla olevien toimijoiden osaamisen laadusta. Osa liittyy siihen, että eri
teknologioista ja niiden yhdistelmistä ei saada esiin täyttä hyötyä: esimerkiksi aurinkosähkön tuottoa
ei pystytä ohjaamaan kuluttajan talouden kannalta optimaalisesti eri käytöille, kuten lämmitykseen
ja sähköautojen lataukseen. Kaikissa ratkaisuissa automaation, huollon ja seurannan mahdollinen
puute voi johtaa siihen, että järjestelmistä ei saada ihanteellista tuottoa. Myös markkinointi nousi
esiin haastatteluissa ja case-tutkimuksissa: sekä niin, että yritykset eivät osaa markkinoida uusia
ratkaisuja riittävästi, että niin, että osa yrityksistä tekee katteettomia markkinointiväittämiä.
Huolenaiheita liittyy myös järjestelmien turvallisuuteen: esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmien
paloturvallisuuden varmistamiseen tai maalämpökaivojen toteutuksen mahdollisiin vaikutuksiin
pohjavesiin. Harvinaisetkin poikkeamat voivat vaikuttaa uuden teknologian maineeseen ja
haluttavuuteen, jos ne saavat laajaa julkisuutta. Pahimmassa tapauksessa viranomaiset voivat evätä
lupia, kuten on pitkälti käynyt maalämpökaivojen rakentamisessa vedenoton kannalta tärkeiksi
määritellyillä pohjavesialueilla.
Hajautettuja järjestelmiä toteutetaan usein ilman varsinaisia ammattimaisia suunnittelupalveluja.
Näin suunnittelun laatu on jäänyt niitä toteuttavien ammattilaisten sekä osin myös asiakkaiden
harrastuneisuuden ja oman opiskelun varaan (vrt. Hyysalo, ilmestyy). Tämän on täytynyt olla varsin
kattavaa, kun esimerkiksi maalämpö- ja aurinkosähköjärjestelmien leviäminen on ylipäätään lähtenyt
käyntiin ilman merkittävää valtion ohjausta. Markkinoiden laajetessa riskinä on, että uudet
markkinoille tulijat (ja heidän asiakkaansa) eivät ole yhtä harrastuneita kuin edelläkävijät. Tällöin
ammattimaisen suunnittelun, seurannan ja huoltopalvelujen merkitys korostuu (vrt. asetus
718/2020). Myös siirryttäessä isompiin kohteisiin ammattimaisen suunnittelun ja huollon merkitys
korostuu ja suunnitteluun on mahdollista investoida enemmän kuin pienissä kohteissa.
Edellä kuvatut kysymykset liittyvät osin siihen, että monella alalla ei ole vielä yleisesti hyväksyttyjä
standardiratkaisuja (mm. Majuri 2020). Osin taas kyse on siitä, että talotekniikkaa ja uusiutuvaa
energiaa toteutetaan hajautetusti, hyvin vaihtelevissa olosuhteissa, joten standardiratkaisujakin
tarvitaan useita ja niitä on pystyttävä soveltamaan ja jopa sopeuttamaan eri olosuhteisiin. Näin
toteuttajan ammattitaidolla tulee jatkossakin olemaan merkitystä, vaikka ratkaisuja saataisiinkin
paketoitua ja standardoitua.
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Sekä case-tutkimuksissa että haastatteluissa on noussut esiin myös tarve entistä laaja-alaisemmalle
ja eri alojen tietoja ja taitoja yhdistävälle osaamiselle. Koska monia uusiutuvan energian ratkaisu ja
toteutetaan yksittäisissä kiinteistöissä, laadukas ja järjestelmien tuottavuuden kannalta ihanteellinen
ratkaisu olisi suunnitella erilaisia teknisiä ratkaisuja kokonaisuutena (esimerkiksi hybridiratkaisut).
Tähän ei eri aloihin erikoistuneilla ammattilaisilla ole välttämättä riittävästi osaamista, eikä alan eri
toimijoiden välisellä yhteistyöllä ole perinteitä. Lisäksi, aineiston perusteella jäi epäselväksi, onko
kiinteistöautomaatioon erikoistuva opetus nykyisellään riittävää ammatillisen ja amk-koulutuksen
osalta.
Muutoksen haasteisiin on tartuttu viime vuosina esimerkiksi uudistettaessa ammatillista koulutusta
tuomalla olemassa oleviin tutkintoihin uusiutuvaan energiaan liittyviä valinnaisia tutkinnon osia.
Vuoden 2018 alussa voimaan tullessa ammatillisen koulutuksen reformissa tutkinnoista on tehty
laaja-alaisempia yhdistämällä useita vanhoja tutkintoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tutkintoja on
myös henkilökohtaistettu edellyttämällä, että jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma. Lisäksi tutkintoihin voidaan sisällyttää osia toisista tutkinnoista
laaja-alaisuuden lisäämiseksi. Opiskelijoiden ohjaus vaikuttaa siis paljon siihen, mitä tutkinnon osia
valitaan.
Joillakin aloilla, kuten lämpöpumppujen asennuksissa, uusia tutkinnon osia on suoritettu ahkerasti.
Siten tulevina vuosina työelämään tulee yhä osaavampia ammattilaisia. Avoimeksi kysymykseksi
jää, tuleeko heitä työmarkkinoille riittävän nopeasti suhteessa markkinoiden kasvuvauhtiin.
Opetushallituksen haastateltavat olivat sitä mieltä, että oppilaitoksilla on hyvä näkymä alueellisiin
tarpeisiin, joskin valtakunnallisten reaaliaikaisten tilastojen tuottaminen valmistuneiden määristä
voisivat auttaa koulutuksen suunnittelussa. Viime kädessä asian ratkaisevat kuitenkin eri alojen
kyvyt houkutella opiskelijoita sekä opiskelijoiden valinnat tutkinnon sisällä. Tämä on haaste, kun alat
kilpailevat yhä pienemmistä ikäluokista. Uusiutuvan energian työllisyysmahdollisuuksista voisi olla
hyvä kertoa jo koulutukseen hakeutuville nuorille, koska tällä hetkellä siihen erityisesti liittyvät
ammatit eivät näy tutkintonimikkeissä.
Tässä raportissa olemme tehneet hyvin karkean arvion osaajien määrällisestä tarpeesta ja
koulutuksista valmistuvien ammattilaisten tarjonnasta. Talotekniikan osalta on lähinnä todettu, että
Opetushallituksen rakennetun ympäristön ennakointiryhmän ennakoinnit koulutusasteen
nostamisesta alalla ovat tarpeen. Teimme tarkemman arvion aurinkosähkön, lämpöpumppujen ja
tuulivoiman työvoiman tarpeessa käytettävissä olevien tietojen ja arvioiden perusteella. Kaikkiaan
vaikuttaisi siltä, että näillä aloilla olisi yhteensä vuoteen 2035 mennessä noin 17 000 työpaikkaa.
Vaikka koulutusjärjestelmä on vastannut haasteisiin muun muassa laatimalla ammatilliseen
koulutukseen uusia tutkinnon perusteita, vaikuttaa siltä, että nykyiset koulutusmäärät eivät kaikilta
osin riitä tuottamaan näille aloille koulutettuja ammattilaisia. Koska laskelmamme on hyvin karkea,
sen on lähinnä tarkoitus innostaa jatkoselvityksiin.
Ammatillisia tutkintoja on uusittu 2018 alkaen ja uudistukset jatkuvat. Uudet valmistuvat
ammattilaiset tulevat kuitenkin työmarkkinoille vasta vähitellen ja tulevana vuosikymmenenä he
muodostavat vain murto-osan alalla toimivista ammattilaisista. Siksi täydennyskoulutuksella on
tärkeä rooli lähivuosien tarpeiden täyttämisessä.
Uusiutuvan energian sertifiointikoulutus on tarjonnut väylän täydennyskoulutuksen avulla varmistaa
tiettyjen uusiutuvan energian ratkaisujen toteutuksen laatu. Koulutuksessa sopivan
pohjakoulutuksen ja käytännön asennuskokemuksen omaaville asentajille tarjotaan mahdollisuutta
osoittaa pätevyytensä ja saada tästä sertifikaatti. Vuonna 2020 kaksi Energiaviraston hyväksymää
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organisaatiota on tarjonnut aurinkosähköasennuksista sertifikaattikoulutuksia sekä yksi organisaatio
lämpöpumppuasennuksista. Näihin on osallistunut vuosittain yhteensä noin 200 henkilöä.
Koulutusjärjestelmä, jota on tarpeen ylläpitää myös EU:n REDII -direktiivin vaatimusten takia, voisi
toimia merkittävänä jo työelämässä toimivien täydennyskoulutuksena. Koska sertifikaatti ei ole
pakollinen eivätkä useimmat asiakkaat osaa sitä vaatia, koulutusten kysyntä ei ole kasvanut
uusiutuvien energiaratkaisujen yleistymisen tahtiin. Tästä syystä sertifioinnista vastaava toimikunta
on ehdottanut ympäristöministeriölle, että sertifiointikoulutus integroidaan ammatilliseen
tutkintokoulutukseen. Toistaiseksi avoinna on useita kysymyksiä, kuten sertifioinnin
määräaikaisuuden yhteensovittaminen ammatillisten tutkintojen pysyvyyteen.
Energiamurroksen edetessä syntyy uusia ratkaisuja, jotka edelleen vaikuttavat ammattiosaamisen
tarpeeseen. Haastatteluissa mainittuja tuloillaan olevia ratkaisuja ovat akkuteknologia, lämmön
varastointi, kaksisuuntainen kaukolämpö sekä power-to-x teknologiat. Koska monet teknologiat
vasta yleistyvät, niiden seurantaan ja huoltoon liittyvien työpaikkojen määrä ja työn luonne kirkastuu
vasta aikaa myöten. Näiden kohdalla haastateltavien oli vaikea muotoilla konkreettisia osaamisia ja
vaikutuksia ammattikuviin, mutta niitä on todennäköisesti tärkeä seurata tarkasti.
Julkisesti tarjolla olevien standardien ja koulutuksen määrä ja laatu vaikuttavat siihen, ketkä voivat
hyötyä energiamurroksesta. Mitä yhdenmukaisempaa, julkisempaa ja läpinäkyvämpää alaan liittyvä
osaaminen on, sitä useampi voi sitä omaksua ja esimerkiksi tulla alalle yrittäjäksi (Strupeit 2017).
Hajautetuista järjestelmistä voivat hyötyä lukuisat kotitaloudet ja pienyritykset, jos toteutuksen
laadunvarmistus ja siihen liittyvä osaaminen saadaan yleiseen tietoon. Jos taas vain muutamat
yritykset pystyvät tekemään laadukkaita toteutuksia ja jos järjestelmiin liittyvä lainsäädäntö on
vaikeaselkoista ja standardit ja koulutus ovat yksittäisten yritysten käsissä, vain suuria resursseja
omaavat yritykset pystyvät hyötymään kasvavista markkinoista.
Lisäksi, vaikka emme pyrkineet selvittämään energiamurroksen vaikutuksia viranomaisosaamiseen,
haastatteluissa niitä nousi kuitenkin toistuvasti esiin, mm. kuntien hankintatoimen,
rakennusvalvonnan ja aluehallintovirastojen tehtäviin liittyen. Viranomaisten osaaminen vaikuttaa
uusien ratkaisujen käyttöönottoon, toteutuksen laatuun sekä alueellisen kehitykseen, mm. lupien
myöntämisen ja tilaajaosaamisen myötä. Yhdeksi ratkaisuksi haasteeseen esimerkiksi Kuntaliitto on
suosittanut pieniä kuntia ja suurten kuntien viranomaisyksiköitä yhteistyöhön rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidossa (Kuntaliitto 2017).
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7. Päätelmät ja jatkotutkimustarpeet
Energiamurroksen ratkaisujen toteutuksen haasteisiin on reagoitu viime vuosina
koulutusjärjestelmää kehitettäessä, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformissa. Toistaiseksi
on vaikea ennakoida, milloin ja missä tämä tulee näkymään työmarkkinoille tulevien osaajien
määrässä ja laadussa. Toistaiseksi alan kehitystä rajoittavat alakohtaisesti vaihdellen joko lievästi
tai vakavasti seuraavat osaamistarpeet:
•

•

•

•

joidenkin alalla toimivien henkilöiden ja yritysten riittämättömästä osaamisesta syntyy
laatukustannuksia ja jopa virheiden mahdollisuus, joka pahimmassa tapauksessa voi
vaarantaa alan maineen
joidenkin alalla toimivien henkilöiden riittämätön kokonaisnäkemys eri teknisten ratkaisujen
yhteensovittamisesta työnsä kohteessa voi johtaa siihen, että uusien ratkaisujen täyttä
potentiaalia ei saada hyödynnettyä eivätkä ratkaisut ole niin kustannustehokkaita kuin ne
voisivat olla
entistä useamman tarvitsee ymmärtää energia-asioita entistä laajemmin: esimerkiksi
isännöitsijöiden ja kiinteistöhuollon ohella tilaajien, rakennuttajien ja arkkitehtien
osaamistarve kasvaa
tämänhetkisestä koulutuksen kysynnästä ja tarjonnasta ei ole kattavasti ja koottuna
saatavilla tietoja; kuitenkin käytettävissä olevan tiedon valossa näyttää siltä, että
aurinkosähkön, tuulivoiman ja lämpöpumppujen osalta voi tulla pulaa osaavista tekijöistä,
varsinkin jos huoltomarkkinat kehittyvät

Laskelmamme tiettyjen alojen työvoiman tarpeesta ja koulutuksen tarjonnasta ovat hyvin karkeita.
Niiden on tarkoitus kannustaa perusteellisempiin jatkoselvityksiin, jossa tarkennetaan sekä alojen
työvoiman tarjontaa että koulutuksen tarjontaa ja siihen hakeutumista. Ammatillisten tutkintojen
uudistukset ja ammattikorkeakoulujen tutkintojen sisältöjen vaihtelu tekevät vaikeaksi tunnistaa,
onko avainaloille tulossa riittävää määrää osaajia. Lisäksi jatkossa olisi hyödyllistä selvittää
tarkemmin ja myös alueellisesti, minkä verran osaajia tarvitaan ja minkä verran heitä valmistuu.
Samalla voitaisiin seurata, toteutuvatko tutkinto-opetuksessa ja valmistuvien ammattilaisten
osaamisen laadussa esimerkiksi rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmiä sekä paikallisia
sähköntuotantojärjestelmiä koskevan ympäristöministeriön asetuksen (asetus 718/2020)
pyrkimykset.
Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tutkintojen henkilökohtaistaminen ja opintojen ohjaus ovat
avainasemassa sille, mitä tutkintojen osia suoritetaan. Energiamurroksen avainteknologioiden
kohdalla tästä ei vielä ole tietoa, ja tilannetta olisi hyvä seurata jatkossa. Myös erilaisten
tutkintoyhdistelmien suorittamista ja niiden tuottamaa osaamista olisi hyvä seurata. Koska monet
toimialat kilpailevat esimerkiksi sähköasentajien, koneasentajien tai kylmäasentajien
kiinnostuksesta, olisi tärkeää seurata, minkä verran energiamurroksen avainteknologioiden
tutkintojen aloille hakeudutaan ja mitä tutkinnon osia ja niiden yhdistelmiä tutkintojen sisällä valitaan.
Lisäksi, vaikka nyt reformin myötä koulutustarjonta vastaa paremmin uusia tarpeita ja
oppivelvollisuuden laajenemisen myötä toisen asteen tutkintojen suorittaminen yleistyy, tulostemme
perusteella nykyisen toimijakentän osaamiset eivät ole vastaavalla tasolla. Kentän osaamistason
päivittämiseksi tulisi harkita kannusteiden lisäämistä täydennyskoulutukseen hakeutumiseen.
Hajautettujen ratkaisujen luonteen takia tavanomainen koulutusasteen mukainen jako järjestelmien
suunnittelun ja toteutuksen välillä ei useimmiten ole selvä. Esimerkiksi maalämpö- ja
42

aurinkosähköjärjestelmiä suunnitellaan usein ammatillisen koulutuksen pohjalta. Erilliset
suunnittelupalvelut tällaisiin kohteisiin olisivat kalliita, koska kohteet ovat yksilöllisiä. Suunnittelun
laatukysymyksiin voidaan hakea ratkaisuja sekä luomalla standardiratkaisuja että lisäämällä alan
ammattilaisten suunnitteluosaamista. Lisäksi ratkaisuja voi löytyä valtakunnallisista ohjeista sekä
paikallisesta rakennusvalvonnan tarjoamasta ohjauksesta. Ihanteellisen yhdistelmän löytäminen jää
jatkotutkimuksen ja -kehityksen varaan.
Tutkimuksessamme jäi jonkin verran avoimeksi, minkä verran esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmien
huollolle on tulevaisuudessa kysyntää. Joka tapauksessa uusien energiaratkaisujen levitessä
yhteiskuntaan ja niiden ikääntyessä huoltopalveluille on todennäköisesti kysyntää. Lisäksi
järjestelmien seuranta ja huolto voi lisätä esimerkiksi kiinteistöhuollon osaamistarpeita. Näitä olisi
hyvä selvittää jatkossa lisää.
Olemme keskittyneet erityisesti ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen tarpeisiin. Tämä ei
tarkoita, etteikö yliopistokoulutus olisi tärkeä aihe, joka ansaitsisi oman tutkimuksensa. Paitsi
tutkimuksen ja kehittämisen osalta, yliopistokoulutus on myös tärkeä väylä uuteen tekniikkaan
perehtyneiden ammattikorkeakoulujen opettajien koulutukselle.
Haastatteluissa mainittiin useita energiamurrokseen liittyviä ratkaisuja, joiden osaamistarpeita ei ole
pystytty selvittämään tarkemmin tässä raportissa. Näitä ovat muun muassa akkuteknologia,
aurinkolämpö, lämmön varastointi, kaksisuuntainen kaukolämpö sekä power-to-x -teknologiat.
Esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi useat energiayhtiöt yhteistyökumppaneineen
pilotoivat ja toteuttavat parhaillaan sovelluksia näistä teknologioista. Helen, Vantaan Energia ja
Vaasan energia ovat toteuttamassa lämmön kausivarastoja, jossa Vantaan tapauksessa tuotetaan
myös aurinkolämpöä (Helen 2018a; Vantaan energia 2020; STT 2020). Tampereen sähkölaitos,
Helen sekä Fortum pilotoivat kaksisuuntaista kaukolämpöä (Tampereen sähkölaitos 2017; Helen
2018b; Fortum 2020). Fortum ja kantaverkkoyhtiö Fingrid puolestaan ovat vuoroin toteuttaneet
Pohjoismaiden suurimman akkuvaraston (Fortum 2017; Fingrid 2020). Näiden kehittyvien alojen
työvoiman laadullisia ja määrällisiä tarpeita, sekä vastaavia koulutustarpeita, olisi syytä ennakoida
jatkossa.
Energiamurroksen avainteknologiat sivuavat monien muidenkin kuin alan suunnittelijoiden ja
asentajien osaamista. Perinteisten osaamisalueiden lisäksi tunnistettiin kehittämistarpeita myös
teknologioiden markkinoinnissa ja niistä viestimisessä käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Emme pystyneet luomaan kattavaa kuvaa alalla toimivien markkinoinnin ja viestinnän osaamisen
nykytasosta, mutta on mahdollista, että siinä olisi kehittämisen varaa. Myös viranomaisten
osaamisissa, kuten lupakäytännöissä tunnistetimme kehittämisen ja mahdollisesti yhtenäistämisen
tarpeita, joilla on myös mahdollisia seurauksia koulutusjärjestelmälle.
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