
 

 

ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI 
 

Yliopisto/ 
Ammattikorkeakoulu 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Uusi koulutusvastuu (tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys) 
 
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, suuhygienisti (AMK) ja suuhygienisti (YAMK) 

Sisäänoton laajuus (aloittajien määrä/v) ja tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä koulutuksen ollessa täydessä 
laajuudessaan 
 
Alustava suunnitelma 20–25 opiskelijaa, sisäänotto vuosittain. Kokonaisopiskelijamäärä n. 75 vuosittain koulu-
tuksen ollessa täydessä laajuudessaan.  

 Edellytykset uuden koulutusvastuun toteutukselle (resursointi) 
 

TAMKilla on erinomaiset opettajaresurssit terveyden- ja sairaanhoidon kaikilla osa-alueilla. Eri tutkinto-ohjelmien 
välillä tapahtuu jo nyt opetusyhteistyötä ja ristiinopettamista, tätä voidaan tutkinnon tiettyjen opintojen osalta 
hyödyntää. Pedagogisesti päteviä substanssin osaajia rekrytoidaan sekä päätoimisiin että sivutoimisiin työsuhtei-
siin, lisäksi opetuksessa hyödynnetään alan asiantuntijoita. Tampereen korkeakouluissa tarjotaan opettajan kou-
lutusta, joten pedagogisen osaamisen vahvistamisen edellytykset ovat kunnossa. Opetussuunnitelma rakenne-
taan v. 2022 aikana ja sen laatimisessa hyödynnetään yhteistyökumppaneita (koulutusyhteistyö ja työelämäver-
kostot) sekä substanssiosaamisen asiantuntijoita.  
 

Suun terveydenhoidon opinnot edellyttävät myös asianmukaisia, koulutuksen erityistarpeet ja laadukkaan ope-
tuksen mahdollistavia oppimisympäristöjä ja välineistöä. Suuhygienistin koulutuksen aloittaminen edellyt-
tää TAMKilta perusvälineistön hankintaa, esim. instrumentteja ja harjoitusmalleja (fantomi).   
 

Tampereen ammattikorkeakoululla on hyvä mahdollisuudet kliinisten taitojen opiskeluun. TAMKilla on omien klii-
nisten taitojen oppimisympäristöjen lisäksi Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhtei-
nen Taitokeskus, jossa on simulaatiotiloja ja muita opetuksessa hyödynnettäviä tiloja. Oppimisympäristöjen osalta 
myös Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredulla on ajanmukainen oppimisympäristö suun terveydenhuollon 
opiskeluun. TAMK ja Tredu suunnittelevat tilojen tehokasta yhteiskäyttöä. Tampereen yliopistollisen keskussai-
raalan suu- ja leukasairauksien poliklinikan ja suunnitteilla olevan Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen tiloja voi-
daan hyödyntää myös tulevaisuudessa oppimisympäristöinä.  
 

Ohjatun harjoittelun paikkojen realistinen riittävyys Tampereella ja lähikunnissa on olemassa. Suuhygienis-
tejä työskentelee yksityisellä sektorilla sekä Tampereen ja lähikuntien hammashuolloissa. Tamperetta ja ympäris-
tökuntia on alustavasti kontaktoitu ja kaikki ovat valmiita ottamaan harjoittelijoita.  Lisäksi yhteistä opetustarjon-
taa suuhygienistikoulutukseen suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden AMKien kanssa.   
 

TAMK tarjoaa suuhygienisti (AMK) tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden suorittaa ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon esim. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmässä tutkinto-ohjelmassa tai Ter-
veyden edistämisen tutkinto-ohjelmassa. YAMK opintoihin liittyen voidaan myös kehittää verkostoyhteistyötä, 
josta hyvä esimerkki on TAMKissa bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille suunnattu monialainen, ammattikorkea-
koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (YAMK).  
 

TAMKin strateginen kumppani Hanzehogeschool Groningen tarjoaa suuhygienistikoulutusta. Tämä mahdollistaa 
opetus-, kehittämis- ja hankeyhteistyön sekä kansainvälisen liikkuvuuden niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle. 
 



 

 Perustelut korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta 
 

Sote-rakenneuudistuksen myötä tulevat muutokset edellyttävät uudenlaista osaamista ja TAMKin tavoitteena on 
olla vaikuttamassa tässä uudistuksessa. Tämä merkitsee uudenlaista osaamista ja perinteisten ammattikuntarajo-
jen uudelleentarkastelua sekä korkeakouluilta yhä vahvempaa toimintaa vaikuttajina. TAMKin näkökulmasta uusi 
koulutusvastuu kytkeytyy erityisesti yhteistyöhön Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien kanssa, 2. asteen 
kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön sekä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmaan (PirSOTE) 
vastaamalla vahvana sote-alan kouluttajana kasvaviin koulutustarpeisiin myös suun terveydenhoidon alu-
eella (tutkintokoulutus ja jatkuvan oppimisen palvelut).  
 
Suuhygienisti (AMK) tutkinnon voi suorittaa tällä hetkellä neljässä ammattikorkeakoulussa: Metropolia AMK, Tu-
run AMK, Savonia AMK ja Oulun AMK. Valmistuneiden suuhygienistien työllistymisestä ja alueellisesta sijoittumi-
sesta löytyy tietoa Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta (https://vipunen.fi/fi-fi). Suuhygienistien työllistymi-
nen on hyvää, vaikka Vipusen raporteista ei käykään ilmi se, työllistyvätkö valmistuneet ensisijaisesti oman alansa 
tehtäviin. Työttömien osuus tarkasteluajanjaksolla 2017–2019 (tilastovuotta edeltävänä vuonna valmistuneet) ei 
noussut yhtenäkään tilastovuonna yli 5 %:n. Tarkasteltaessa tutkinnon suorittaneiden sijoittumista alueellisesti 
valmistumisen jälkeen tutkinnon suorituspaikan perusteella näyttää siltä, että merkittävä osa tutkinnon suoritta-
neista työllistyy etenkin heti valmistumisen jälkeen oman ammattikorkeakoulunsa vaikutusalueelle. Jonkin verran 
liikkumista alueellisesti tapahtuu tarkasteltaessa tilannetta 3 vuoden ja 5 vuoden jälkeen valmistumisajankoh-
dasta mutta edelleen pääpaino työllistymisessä on alueilla, joissa tutkinto on suoritettu.  
 
Koko Suomessa suuhygienisteistä on monella alueella pulaa (Ammattibarometri). Länsi-Suomen alueella, Etelä-
Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla on pulaa työnhakijoista usealla paikkakunnalla. Pirkanmaan ammattibarometrin 
1/2021 yhteenvedossa seutukuntien työmarkkinatilanteen kehittymisestä, alueella tulee olemaan pulaa hakijoista 
jatkossakin. 
 
Tampereella toteutettava koulutus vastaa valtakunnalliseen suuhygienistien osaajatarpeeseen keskeisen maan-
tieteellinen sijainnin avulla. Koulutusvastuun saaminen TAMKille vahvistaa suuhygienistien työvoimatarpeeseen 
vastaamisen Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Keski-Suomen alueilla.   
 
Suuhygienistikoulutuksen koulutusvastuun saaminen TAMKiin vahvistaa korkeakoulun alueellista vaikuttavuutta 
ja tukee alueellista kehittämistä. Suuhygienistin koulutusvastuu mahdollistaa myös erilaisten jatkuvan oppimisen 
palveluiden tarjoamisen, mm. erilaiset täydennyskoulutuspalvelut alalla toimiville sekä polun rakentaminen suun 
terveydenhuollon lähihoitajasta suuhygienistiksi normaalia lyhyemmällä koulutusajalla. TAMKilla on mahdollisuus 
antaa suuhygienistikoulutuksen myötä jatko- ja täydennyskoulutusta alueen hammashoitajille, suuhygienisteille 
ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suun terveyteen liittyen. Yhteistyön ja jatkuvan oppimisen polku-
jen suunnitelmallinen rakentaminen 2. asteen kanssa (Tredu) on tarkoitus aloittaa suunnitelmallisesti heti, kun 
koulutusvastuu on myönnetty. Alustavia keskusteluja on jo käyty.  
 

Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön strateginen kumppanuussopimus, joka on allekirjoitettu vuonna 
2020, vahvistaa yhteistyötä TAMKin ja Tampereen kaupungin välillä. Sopimuksen toimeenpanossa sote-osaami-
sen varmistaminen Pirkanmaan hyvinvointialueella ja yhteistyö suunnitteilla olevan Kaupin yliopistollisessa sote-
keskuksessa ovat keskeisessä roolissa.   
 

Kaupin yliopistollinen sote-keskus tuottaa sote-palveluita tulevaisuudessa noin 40 000 asukkaalle. Yliopistollinen 
sote-keskus toimii verkostomaisesti Pirkanmaan muiden sote-keskusten kanssa peruspalveluita kehittävänä ja 
vahvistavana yksikkönä. Sosiaali- ja terveysalan peruspalveluiden kehittämisen vahvistaminen edellyttää alan tut-
kimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnan (TKIO) saattamista kiinteästi yhteen nykyisen palvelujärjestelmän 
kanssa. Sote-keskuksen uudella mallilla pyritään vastaamaan tarpeeseen integroida TKIO-toimintaa osaksi asia-
kaslähtöisiä palveluita. (Sote - Uusi Pirkanmaan liiton sivustot -sivusto)  
 

Uuden toimintamallin kehittämisessä ja käytänteiden jalkauttamisessa on mukana Tampereen kaupungin lisäksi 
Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto sekä yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Kaupin 
yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus tuottaa sotepalveluita, mutta toimii myös TKIO-kehittämisen ympäris-
tönä. Suun terveydenhuollon sijoittuminen keskukseen mahdollistaa TAMKille uudenlaisen tavan toteuttaa koulu-
tusta osana keskuksen toimintaa TKIO-näkökulmaa vahvistaen yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.    
 

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa (PirSOTE) kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja 
Pirkanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Pir-
kanmaan kuntien yhteisenä tavoitteena on edistää suuhygienisti (AMK) koulutuksen käynnistämistä Tampereella. 

https://vipunen.fi/fi-fi
https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=21i&ammattikoodi=3251&kieli=fi
https://soteuudistus.pirkanmaa.fi/


 

Lisäksi tavoitteena on edistää koulutusyhteistyötä soteammattilaisten kouluttamisessa ja integroida suun tervey-
denhuolto tiiviimmin osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita.   
  
Tampereella suuhygienisteille on vaikea saada sijaisia, hoitoon pääsy on hidasta ja jonotusajat ovat pitkiä. Mah-
dollinen hoitotakuun kiristyminen kolmeen kuukauteen myös suun terveyden alueella vaikeuttaa edelleen kun-
tien järjestämisvelvollisuutta suun terveydenhuollossa. Hammaslääkärin ja suuhygienistin välistä työjakoa kehittä-
mällä pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja ennaltaehkäisevän suun terveyden huollon palvelujen tarjoami-
seen uusien suositusten mukaisesti.  Tampereen seutu on yksi Suomen vahvoista kasvukeskuksista ja tilastokes-
kuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan väkiluku kasvaa. Tämän myötä myös palvelujen kysyntä tullee sel-
keästi kasvamaan, mikä lisää tarvetta suuhygienistien uusien vakanssien perustamiseen. 
 
 

Ehdotus uuden koulutus-
vastuun voimaantuloajan-
kohdaksi  ja koulutuksen 
käynnistymisen aikataulu 

TAMKilla on valmiudet aloittaa koulutus syksyllä 2023 

Muita lisätietoja - 

Yhteyshenkilö vararehtori Päivi Karttunen 

 

  



 

 

 

ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI 
 

Yliopisto/ 
Ammattikorkeakoulu 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Uusi koulutusvastuu (tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys) 
 
Uusi tutkintonimike: Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusarkkitehti (ylempi AMK) 

Sisäänoton laajuus (aloittajien määrä/v) ja tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä koulutuksen ollessa täydessä 
laajuudessaan 
 
Suunniteltu sisäänoton laajuus: 20 opiskelijaa / vuosi tai joka toinen vuosi. 

 Edellytykset uuden koulutusvastuun toteutukselle (resursointi) 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu on sekä omana organisaationaan että osana Tampereen korkeakouluyhteisöä 
merkittävä rakennusalan koulutuskeskittymä Suomessa. TAMKin rakennusalan koulutusvalikoima sisältää kaikki 
rakennusalan ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot rakennus- ja taloteknii-
kan insinööreille (AMK), ja tätä monipuolista ja pitkää kokemusta on hyödynnetty uuteen tutkintonimikkeeseen 
pyrkivän koulutuksen suunnittelussa ja resursoinnissa.  
  
Rakennusarkkitehtikoulutuksesta vastaa osaava ja ammattitaitoinen arkkitehtuurin tiimi, jota täydentävät sekä 
muut rakennusalan tiimit että tuntiopettajat työelämän puolelta. Uuden tutkinnon opetus- ja koordinointityö-
hön on näin ollen olemassa laaja asiantuntijaverkosto, joka on valmis kehittämään ja toteuttamaan opetuksen 
vaatimaa resursointia.  
  
Opetusresursoinnissa tullaan hyödyntämään myös Tampereen korkeakouluyhteisön mahdollisuuksia yhtä lailla 
kuin muita rakennusarkkitehtikoulutusta antavia ammattikorkeakouluja. Rakennusarkkitehti (ylempi AMK) - tut-
kinnon opetuksessa tullaan soveltamaan myös parhaita käytänteitä etäopetuksesta, unohtamatta verkostoitu-
mista ja opiskelijoiden oman asiantuntijuuden jakamista. 

 

Perustelut korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta 
 
Rakennusalan suunnittelijoiden osaaminen on avaintekijä varmistamassa terveellisen ja turvallisen   
rakennushankkeen toteutumisen. Tähän on kiinnittänyt huomiota muun muassa Eduskunnan tarkastusvalio-
kunta julkaisussaan 1/2012 (Rakennusten kosteus- ja homeongelmat). Suomeen tarvitaan osaavia pääsuunnitte-
lijoita, joilla on kyky hallita rakennushankkeen monitahoinen suunnitteluprosessi. Maankäyttö- ja rakennuslaki 
edellyttää pääsuunnittelijaa rakennushankkeille. Pääsuunnittelijaksi kouluttautuminen edellyttää sekä vahvaa 
teoriaosaamista että käytännön työkokemusta alan suunnittelutehtävistä. Tällä rakennusarkkitehti (ylempi AMK) 
-tutkinnolla yhdistetään työkokemus ja vahva tutkintokoulutus tavoitteena saada Suomeen osaavia pääsuunnit-
telijoita erityyppisille rakennushankkeille. 
 
Rakennussuunnittelun ylemmällä tutkinnolla turvataan jatkokoulutusreitti työelämässä oleville rakennusarkki-
tehdeille ja mahdollisuudet pätevöityä tehtäviin, joissa vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Näitä ovat esi-
merkiksi eräät valtion tai kuntien virat, opetusalan tehtävät sekä poikkeuksellisen vaativan suunnitteluluokan 
tehtävät, joissa työkokemus ei kompensoi vaadittavaa ylempää korkeakoulututkintoa. 
  
Rakennusarkkitehti (ylempi AMK) -tutkinto täydentää rakennusalan tutkintojen valikoiman ja takaa rakennusark-
kitehdille jatkokoulutusreitin, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa.  
 
TAMK on monialainen ja arvostettu kouluttaja, työelämän kehittäjä ja yhteistyökumppani. TAMKin vaikuttavuus 
näkyy Pirkanmaalla, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti. 
  
Valmistuneet rakennusarkkitehdit ovat työllistyneet erittäin hyvin ja alalla on oltu tyytyväisiä heidän osaami-
seensa. Rakennusalalla on jatkuva puute tutkinnon suorittaneista osaajista, ja esimerkiksi alan järjestöt ovat ak-
tiivisesti esittäneet, että koulutuspaikkoja on lisättävä ja jatkokouluttautumiseen luotava lisää mahdollisuuksia.  



 

  
Vuoden 2018 jälkeen valmistuneista rakennusarkkitehdeista 93 % on kiinnostunut jatko-opinnoista, heistä 69 % 
nimenomaan rakennussuunnittelun ylemmästä AMK-tutkinnosta (liite 3, kuvio 2). Hakukelpoisten rakennusark-
kitehtien määrä kasvaa vuosittain, joten master-tasoiselle rakennussuunnittelun ylemmälle ammattikorkeakou-
lututkinnolle on kasvava kysyntä. Tarve pätevistä suunnittelijoista on tullut esiin myös työelämän edustajien 
haastatteluissa sekä järjestöjen yhteydenotoissa korkeakouluihin (liite 3). 
 
Master-tasoinen arkkitehtuurin koulutus on olemassa mm. TAMKin yhteistyöammattikorkeakouluilla Euroo-
passa, ja olisi johdonmukaista käynnistää se myös Suomessa vastaamaan kotimaisen suunnitteluosaamisen ja -
lainsäädännön tarpeisiin. Ammattikorkeakoulussa rakennussuunnittelun master-tutkintonsa suorittaneet tunnis-
tetaan myös Suomen rakentamismääräyksissä, jossa tutkintonimike on näkyvissä suunnittelupätevyyksiä ohjeis-
tavassa taulukossa. 

 
 

Ehdotus uuden koulutusvas-
tuun voimaantuloajankoh-
daksi ja  koulutuksen 
käynnistymisen aikataulu 

 
TAMKilla on valmiudet aloittaa koulutus syksyllä 2023. 

Muita lisätietoja  
Lisätietoja: 
Liite 3 – Rakennusarkkitehti (ylempi AMK) – selvitys tutkintonimikkeestä 

Yhteyshenkilö  
vararehtori Päivi Karttunen 

 

LIITTEET  

Liite 1 TAMKin esitys koulutusvastuiden muuttamisesta, hallituksen päätös 30.8.2021  
Liite 2 Lausunto suuhygienistien koulutustarpeesta Pirkanmaalla ja peruskoulutuksen käynnistämisestä Tampereen 
ammattikorkeakoulussa  
Liite 3 Rakennusarkkitehti (ylempi AMK) – selvitys tutkintonimikkeestä 



TAMKin esitys koulutusvastuiden muuttamisesta

Tausta: TAMKin koulutusvastuut on hyväksytty valtioneuvoston 
toimilupapäätöksellä 1112.2014. Nyt opetus ja kulttuuriministeriö on
ohjekirjeessään 1.7.2021 pyytänyt korkeakouluilta esityksiä 
koulutusvastuiden muuttamiseksi. Esitykseen tulee liittää koulutusvastuun 
muuttamista koskeva korkeakoulun hallituksen esitys.

Esitykset tulee ohjekirjeen mukaan perustella erityisesti korkeakoulun 
profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta.

TAMKissa yhteistyössä rakennusalan työelämän kanssa on valmisteltu 
rakennusarkkitehti (YAMK) koulutusvastuuta, jota ei sisältynyt vielä vuoden 
2014 toimilupapäätöksiin. Työelämäkumppanit mutta myös valmistuneet 
rakennusarkkitehdit ovat nostaneet esille rakennusarkkitehti YAMK 
koulutusvastuutarpeen osaamistarpeiden muutoksiin vastaamiseksi. Tällä 
tutkinnolla osaltaan ratkaistaan rakennussuunnittelijoiden
kelpoisuusehtojen täytymistä, mitä edellytetään poikkeuksellisen vaativaan 
suunnittelutehtävään. Nämä kelpoisuusehdot täyttyvät arkkitehdin 
tutkinnossa tai rakennusarkkitehti YAMK-tutkinnossa, jota tällä hetkellä ei 
ole tarjolla Suomessa.

Valtakunnallisesti rakennusarkkitehti YAMK-tutkintokoulutuksen 
käynnistäminen on tarkoituksenmukaista aloittaa vain yhdessä neljästä 
rakennusarkkitehtikoulutusta antavassa ammattikorkeakoulussa. 
Ammattikorkeakoulujen keskinäisissä neuvotteluissa tuli esille, että 
TAMKilla katsotaan olevan tähän koulutukseen parhaimmat edellytykset. 
TAMK on yksi suurimmista rakennusalan kouluttajista, joka yhdessä 
Tampereen yliopiston ja alan työelämän kanssa muodostaa vahvan 
rakennusalan osaamiskeskittymän Suomessa.

Sosiaali- ja terveysalan työelämän tarpeiden analyysiin perustuen 
TAMKissa on valmisteltu myös suuhygienisti (AMK) tutkinnon aloitusta. 
Suuhygienisti (AMK) tutkinnon voi suorittaa tällä hetkellä vain neljässä 
ammattikorkeakoulussa. TAMKin suuhygienistikoulutus vastaisi erityisesti 
sote-rakenneuudistuksen mukanaan tuomaan työvoimatarpeeseen 
Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa. 
Tulevat muutokset edellyttävät uudenlaista osaamista ja perinteisten 
ammattikuntarajojen uudelleentarkastelua. TAMKin suuhygienistikoulutus 
toimisi yhteistyössä Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien kanssa, 
Tampereen yliopistosairaalan suu- ja leukakirurgian toimijoiden, alan 
ammatillisen toisen asteen koulutuksen sekä Pirkanmaan tulevaisuuden 
sote-keskus -kehittämisohjelman kanssa. Pirkanmaan kuntien suun ja 
terveydenhuollon edustajat sekä PirSOTEn suun ja terveydenhuollon 
koulutusryhmä on perustellut TAMKin koulutusvastuuta lausunnossaan 
suuhygienistien saata-vuuteen, kehittyvään työnjakoon ja alan 
täydennyskoulutustarpeisiin vedoten.
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Esittelijä: Vararehtori Päivi Karttunen

Päätösesitys: TAMK Oy:n hallitus päättää hakea koulutusvastuuta seuraaviin tutkintoihin:

 Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusarkkitehti
YAMK

 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, suuhygienisti
(AMK) ja suuhygienisti YAMK

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Rakennusarkkitehdin (YAMK) ja 
suuhygienistin (AMK ja YAMK) osalta hallitus tekee erillisen päätöksen
koulutuksen aloittamisesta.
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Lausunto suuhygienistien koulutustarpeesta Pirkanmaalla ja peruskoulutuksen 

käynnistämisestä Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) 

Pirkanmaan kunnat puoltavat suuhygienistien peruskoulutuksen käynnistämistä Tampereen 

ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen käynnistämistä tukevat muun muassa seuraavat asiat: 

   

 Paikallisen koulutuksen avulla turvataan suuhygienistien riittävä saatavuus niin julkisella kuin 

yksityiselläkin sektorilla erityisesti Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa 

 Henkilöstön saatavuus mahdollistaa osaltaan suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien 

välisen työnjaon alueellista kehittymistä ja uusia toimintamalleja. Tällöin voidaan ohjata 

esimerkiksi tietynlaisia potilaita suuhygienistin vastaanotolle hammaslääkärivastaanoton 

sijaan (vrt. fysioterapeutin suoravastaanottomalli) 

 Suuhygienistit ovat avainasemassa suun terveyden edistämisessä. Paikallisen koulutuksen 

avulla turvataan suun terveyttä edistävä ennaltaehkäisevä toiminta, jolla voidaan saavuttaa 

pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä  

 Paikallisen koulutuksen avulla turvataan hoitohenkilöstön työuran jatkumo ja ammatillinen 

eteneminen esim. hammashoitajasta suuhygienistiksi 

 Paikallinen koulutus antaa työvoimapoliittista painetta lisätä suuhygienistien vakansseja 

alueella, tällä hetkellä suuhygienistien vakanssien määrä on monissa Pirkanmaan kunnissa 

niukka 

 Suuhygienistikoulutuksen käynnistäminen Tampereella voi innostaa hammashoitaja- tai 

suuhygienistikoulutukseen hakeutuvia, sekä jo valmistuneita ammattilaisia pysymään alalla, 

kun suun hoitotyön opintoja on mahdollista jatkaa ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolle 

Tampereella 

 Suun hoitotyön täydennyskoulutuksen saatavuus on heikkoa Pirkanmaalla. Koulutuksen 

käynnistäminen toisi suun hoitotyön osaamista vahvemmin alueelle myös 

täydennyskoulutuksen tarpeisiin  

 

 

 

Pirkanmaan kuntien suun terveydenhuollon edustajien puolesta, 

PirSOTE suun terveydenhuollon koulutustyöryhmä 

 
Lisätiedot: 

Anne-Mari Aaltonen, Puheenjohtaja/ PirSOTE Suun th.n koulutustyöryhmä, 

Suun hoitotyön päällikkö/ Tampereen kaupunki 

anne-mari.aaltonen@tampere.fi 

Eero Raittio, Suun terveydenhuollon projektipäällikkö/ PirSOTE-hanke,  

Apulaisylihammaslääkäri/ Tampereen kaupunki 

eero.raittio@tampere.fi 

Taru Sokka, Suun terveydenhuollon suunnittelija/ PirSOTE-hanke 

taru.sokka@pshp.fi 
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1 JOHDANTO 
 

 

Rakennusarkkitehdin koulutus käynnistettiin 19 vuoden tauon jälkeen syksyllä 

2018 neljässä koulutusvastuuta hakeneessa ammattikorkeakoulussa: Tampe-

reen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikor-

keakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu. Koulutuksen kokonaispaikkamäärä oli 

yhteensä 120 opiskelijaa, joka jakautui näille neljälle ammattikorkeakoululle. 

 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleen aloituksen taustalla oli rakennusteolli-

suuden kautta saatu aloite rakennussuunnittelualan ammattilaisten liian vähäi-

sestä määrästä rakennusteollisuuden parissa. Vanhan koulutuksen kautta val-

mistuneiden rakennusarkkitehtien eläköityminen alkoi näkyä suunnittelualalla. 

Työtehtävien kirjo oli ja on edelleen laaja, jolloin suunnitteluun kaivataan käytän-

nönläheistä ja teknistä osaamista.  

 

Ensimmäiset uuden ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen mukaiset raken-

nusarkkitehdit valmistuivat neljästä ammattikorkeakoulusta vuonna 2018. Nämä 

valmistuneet ammattilaiset ovat työllistyneet mm. rakennussuunnittelu- ja viran-

omaistehtäviin erittäin hyvin ja he ovat tutkimuksen mukaan kokeneet saaneensa 

kattavan koulutuksen, joka vastaa työelämän tarpeisiin. 

 

Työelämässä toimivien rakennusarkkitehtien osalta jatkokoulutus sekä oman 

kompetenssin ylläpito ovat luoneet tarpeen myös ylemmän ammattikorkeakoulu-

tutkinnon kehittämiseen nimenomaan rakennussuunnitteluun. Tämä tutkinto tun-

nistetaan Suomen lainsäädännössä suunnittelijan kelpoisuuksia määrittävässä 

taulukossa ja on jo olemassa useissa Euroopan maissa rinnakkaisena vaihtoeh-

tona arkkitehdin maisteriohjelmalle. 
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2 TAUSTATIETOA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 
 

 

2.1 Suunnittelijan kelpoisuus 
 

Suomen maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävä maankäyttö- ja rakennusase-

tus sisältää määräyksen, jolla rakennushankkeet sijoitetaan koon ja vaativuus-

luokan mukaan eri suunnitteluluokkiin. Jokaiselle hankkeelle nimetään kustakin 

eri suunnittelualasta vastaava suunnittelija sekä koko hanketta koordinoiva pää-

suunnittelija (MRL § 120). Näiden vastuuta kantavien suunnittelijoiden osalta ra-

kennusmääräyskokoelmassa on taulukko (taulukko 1), joka määrittelee kelpoi-

suudet eri suunnitteluluokille. 

 

Taulukossa nähtävät suunnittelutehtävät: vähäinen, tavanomainen ja vaativa, 

edustavat valtaosaa kaikista rakennushankkeista.  Rakennusarkkitehdin (AMK) 

tutkinnolla on mahdollista työkokemuksen täytyttyä hoitaa korkeintaan vaativan 

suunnitteluluokan mukaisia vastaavan suunnittelijan tehtäviä. Suunnittelutehtä-

vistä poikkeuksellisen vaativa suunnitteluluokka, johon ennen maankäyttö- ja ra-

kennuslain uudistusta 2015 kuului noin 1 – 2 % kaikista suunnittelutehtävistä, 

siirtyi MRL uudistuksessa rakennusarkkitehdin tutkinnon tavoittamattomiin, sillä 

kelpoisuus muodostuu sekä suoritetusta tutkinnosta että saavutetusta työkoke-

muksesta, eikä näistä ole mahdollista joustaa. 

 

Poikkeuksellisen vaativan suunnitteluluokan tutkintovaatimuksissa on taulukossa 

kuitenkin nähtävillä rakennussuunnittelun ylempi AMK-tutkinto, vaikka sitä ei ole 

vielä mahdollista suorittaa Suomessa. Suomen lainsäädäntö kuitenkin tuntee 

master-tasoisen arkkitehtuurin ammattikorkeakoulututkinnon, joka on mahdol-

lista suorittaa esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa. 
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TAULUKKO 1. Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoi-
suudesta YM2/601/2015  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennussuunnittelun ylempi AMK-tutkinto on nähtävissä myös maankäyttö- ja 

rakennusasetusta tulkitsevassa rakennusvalvontojen Topten-kortistossa (tau-

lukko 2), johon Suomen suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnat ovat kirjan-

neet yhteisiä käytänteitään.  



6 

TAULUKKO 2. Kortti 120 f 01 D, Topten-rakennusvalvontojen yhtenäiset käytän-
teet  

 

 

 

 

Rakennus- ja pääsuunnittelijan kelpoisuuden kulloiseenkin suunnittelutehtävään 

varmistaa viranomainen eli paikallinen rakennusvalvonta, ja suunnittelijan tulee 

toimittaa rakennushankkeen lupa-aineiston liitteenä sekä tutkintotodistuksensa, 

ansioluettelo ja mahdollisesti työtodistuksia. Lisäksi rakennushankkeen tilaaja voi 

edellyttää suunnittelijaltaan ns. FISE-pätevyyttä, joka on Suomessa toimivan 

FISE Oy:n ylläpitämä pätevyysrekisteri. He noudattavat maankäyttö- ja raken-

nusasetuksen kelpoisuusvaatimuksia, oman pääsuunnittelijatenttinsä suoritta-

mista sekä rekisteröitymismaksun suorittamista jäsenrekisteriinsä pääsemiseksi. 

FISE-pätevyys ei velvoita viranomaisia. 
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2.2 Poikkeuksellisen vaativa suunnitteluluokka 
 

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistui vuonna 2015, jonka yhteydessä rakennus-

hankkeen vaativuusuokat muuttuivat nykyisen kaltaisiksi.  MRL:n edellisessä ver-

siossa suunnittelun vaativuusluokat olivat sekä eri nimisiä että sisältöisiä, ja tämä 

heijastui myös rakennusmääräyksissä esiintyneeseen ohjetaulukkoon suunnitte-

lijoiden kelpoisuuksista.  

 

Poikkeuksellisen vaativaan suunnitteluluokkaa lain edellisessä versiossa edeltä-

nyt AA-luokka oli määritelty sellaiseksi, että esimerkiksi Tampereella siihen ei si-

joittunut kohteita lainkaan. Vuoden 2015 uudistuksessa määritelty poikkeukselli-

sen vaativan suunnitteluluokka suositeltiin kaupungeissa määriteltäväksi siten, 

että siihen sijoittuvat mm. kaikki RKY-alueet (rakennettu kulttuuriympäristö) sekä 

ylipäätään kaupunkien keskusta-alueet. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että lain 

uuden version voimaan tulo nosti useat, entiseen A- tai jopa B-vaativuusluokkaan 

kuuluvat kohteet poikkeuksellisen vaativan suunnitteluluokan kohteiksi. Kuva 1 

osoittaa RKY-alueet Tampereen keskusta-alueella.  

 

RKY-alueilla sekä keskusta-alueilla luvanvarainen rakennushanke edellyttää 

suunnittelijalta poikkeuksellisen vaativan suunnitteluluokan pätevyyttä lähes huo-

limatta siitä, kuinka pieni tai suuri rakennushanke on.  
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KUVA 1. Tampereen keskustan RKY-alueet sekä Pirkanmaan rakennetun ympä-
ristön kohteet (kartat.tamperi.fi/oskari)  
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KUVA 2. RKY-kohteita Suomessa (Museovirasto 

 
 

Viimeisimpien hallitusohjelmien hiilineutraaliustavoitteiden mukaisesti Suomessa 

kannustetaan vahvasti puu- ja puukerrostalorakentamiseen. Lainsäädäntöä on 

säädetty helpottamaan mm. yli 8-kerroksisten puurakennusten rakentamista. 

Tampereen alueella puukerrostaloja tullaan rakentamaan erityisesti Vuoreksen 

alueelle. Kun puukerrostalossa on yli kahdeksan kerrosta, kuuluu myös se poik-

keuksellisen vaativaan suunnitteluluokkaan.  

 

Koska poikkeuksellisen vaativan suunnitteluluokan kelpoisuuden edellytyksenä 

on sekä suoritettu tutkinto että työkokemus, joka on hankittu kokonaisuudessaan 

tutkinnon suorittamisen jälkeen, jäävät kaikki tämän suunnitteluluokan kohteet 

sellaisiksi, joissa rakennusarkkitehti (AMK) ei voi ottaa hoitaakseen pääsuunnit-

telijan tai vastuullisen rakennussuunnittelijan tehtävää.  
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2.3 Pätevien suunnittelijoiden tarve 
 

Rakennussuunnittelualalla on uutisoitu v.2019–2021 aikana erittäin hyvästä työl-

lisyystilanteesta ja peräänkuulutettu päteviä suunnittelijoita (Rakennuslehti ja Ne-

nonen A. 15.6.2021). Edes pandemia-aika ei ole merkittävästi vähentänyt tai hi-

dastanut rakennushankkeita ja niiden suunnittelua. (SAFA-ATL koronakysely 

2021). Arkkitehtitoimistojen liiton lausunnon mukaan työvoiman tarve koskee ni-

menomaan poikkeuksellisen vaativia suunnittelutehtäviä (Euro K. 24.3.2021) 

 

Rakennussuunnittelijoiden pätevöitymistä vaativiin ja poikkeuksellisen vaativiin 

suunnittelutehtäviin hidastavat pitkittyneet opiskeluajat maisteriopintojen vai-

heessa, koska silloin opiskelijat haluavat usein aloittaa myös työuransa. Työelä-

mässä oleva ilman tutkintoa oleva opiskelija ei voi kuitenkaan saada pätevyyksiä, 

eikä pätevyyksiin vaadittua työkokemusta voi kerryttää opiskeluaikana kuin osit-

tain.  

 

Rakennusarkkitehdit voivat saavuttaa tavanomaisen ja vaativan suunnitteluluo-

kan rakennus- ja pääsuunnittelijan kelpoisuuden kohtuullisen nopealla aikatau-

lulla, mikäli he valmistuvat tavoiteajassa (4 vuotta) ja pystyvät kerryttämään työ-

kokemustaan sopivalla tavalla heti valmistumisen jälkeen. Tampereen ammatti-

korkeakoulusta valmistuneiden rakennusarkkitehtiryhmien opiskelijoista 80 - 90 

% on valmistunut tavoiteajassa, mikä on poikkeuksellisen korkea määrä. 

 

Tällä hetkellä (2021) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittu kahden 

vuoden työkokemus on vuonna 2018 ja 2019 valmistuneilla rakennusarkkiteh-

deilla, joita on noin 185, kun otetaan huomioon kaikkien neljän rakennusarkkiteh-

din koulutusta antavan ammattikorkeakoulun (TAMK, Metropolia, Savonia ja 

OAMK) valmistuneet rakennusarkkitehdit. 
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3 ARKKITEHTUURIN KOULUTUS SUOMESSA JA EUROOPASSA 
 

Rakennushankkeessa on useita, mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjä 

suunnittelualoja, joista usean rooli liittyy rakennuksen tekniseen toimivuuteen. 

Rakennuksen liittyminen ympäristöönsä sekä sen käyttötoiminnalliset ja esteetti-

set ominaisuudet ovat rakennussuunnitteluun ja arkkitehtuuriin liittyvien tieteen-

alojen erikoisosaamista. Perinteisesti Suomessa rakennussuunnittelua ja arkki-

tehtuuria on opetettu sekä yliopistoissa, joissa tutkintonimike on arkkitehti ja am-

mattikorkeakouluissa, joissa tutkintonimike on rakennusarkkitehti (AMK). 

 

Lainsäädäntö määrää myös, että kullakin rakennushankkeella on pääsuunnitte-

lija, joka koordinoi eri suunnittelualojen yhteensovitusta sekä kantaa suunnitte-

lusta kokonaisvastuun rakennushankkeeseen ryhtyvän ohella. 

 

Muissa Euroopan maissa lainsäädäntö koskien rakennussuunnittelua on erilai-

nen, eikä välttämättä verrattavissa Suomen säädöksiin. 

 

Koulutus sen sijaan on yhdenmukaistettu Euroopassa vuonna 1999 allekirjoitetun 

Bolognan julistuksen myötä. Kaikkiaan 29:n jäsenmaan koulutusjärjestelmä so-

veltaa korkeakoulutuksessa kolmisyklisyyttä, joka jakaa korkeakoulututkinnot 

kolmeen vaiheeseen. Yleiseurooppalainen järjestelmä sovellettuna Suomen kou-

lutusjärjestelmään on esitetty kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Suomen koulutusjärjestelmä (Minedu) 
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3.1 Rakennusarkkitehti (AMK) Suomessa 
 

Rakennusarkkitehti otettiin tutkintonimikkeenä käyttöön vuonna 1972, ja sitä oli 

edeltänyt opistoasteinen teknikkokoulutuksen talonsuunnittelulinja 1950-luvulta 

alkaen. Laajimmillaan rakennusarkkitehtien koulutus oli 1990-luvun alussa, jolloin 

vuosittain opinnot aloitti yli 100 opiskelijaa. Rakennusalaa kuritti samaan aikaan 

ankara lama, mikä johti päätökseen sopeuttaa koulutustarvetta niukentuneeseen 

rakennusalan työllisyyteen, joten rakennusarkkitehdin koulutus päätettiin kes-

keyttää. (OKM selvitys 2013:6) 

 

Rakennusalalla ja yhteiskunnassa tapahtuneen kasvun seurauksena ja työelä-

mästä tulleen palautteen takia käynnistettiin ensin uudestaan rakennusmestari 

(AMK) -tutkinnon koulutus vuonna 2007 ja rakennusarkkitehti (AMK) -koulutus 

vuonna 2014. Rakennusarkkitehdin koulutuksen tavoitteina oli vastata erityisesti 

työelämästä tulleisiin kehitystarpeisiin: suunnittelu- ja tietotekninen osaaminen, 

projektiosaaminen, pientalosuunnittelu ja elinkaariajattelu. Lisäksi painopistealu-

eina oli mm. eri suunnittelualojen välinen yhteistyö, korjausrakentaminen ja ener-

giatehokkuus, sisäilmasto-osaaminen ja tietomallinnus. 

 

Rakennusarkkitehdin koulutusvastuu on neljällä ammattikorkeakoululla: Tampe-

reen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikor-

keakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu. Kussakin ammattikorkeakoulussa 

aloittaa vuosittain yksi ryhmä, joka tekee yhteensä noin 130 uutta opiskelijaa vuo-

sittain.  

 

Rakennusarkkitehtikoulutukset eri ammattikorkeakouluissa ovat tehneet haku-

prosessista alkaen tiivistä yhteistyötä sekä opetussuunnitelmien kehittämisessä 

että opiskelijahaussa. Eri ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmista on löy-

dettävissä opintojaksot koulutukselle asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi sekä 

ammattipätevyysdirektiivissä (2005/36/EY) määritellyt arkkitehtuurin koulutuk-

seen sisällytettävät osa-alueet. 
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Rakennusarkkitehtikoulutus on ollut hyvin suosittua hakijoiden keskuudessa, 

kussakin ammattikorkeakoulussa suosituin tai lähes suosituin tekniikan haku-

kohde. Tampereen ammattikorkeakoulussa vuoden 2021 yhteishaussa oli yhtä 

aloituspaikkaa kohden 8 ensisijaista hakijaa.  

 

Rakennusarkkitehdit ovat valmistuneet pääosin hyvin tavoiteajassa. Tampereen 

ammattikorkeakoulusta vuosina 2018, 2019 ja 2020 valmistui 27 opiskelijaa per 

vuosi. Valmistuneen opiskelijan palautteen perusteella rakennusarkkitehtiopiske-

lijat antoivat koko TAMKin parhaat palautepisteet opiskelijatyytyväisyydestä. 

Heillä oli myös tekniikan alan tutkinto-ohjelmista pienin työttömyysprosentti, 4 % 

eli yksi opiskelija 27:sta valmistuneesta. (TAMK vuosipalaute 2020) 

 

Työelämästä saadun palautteen perusteella suunnittelutoimistot ovat olleet tyy-

tyväisiä rakennusarkkitehtien osaamiseen ja valmiuksiin ottaa vastaan työtehtä-

viä. Valmistuneet opiskelijat itse ovat kokeneet osaamisensa olleen hyvällä tai 

erinomaisella tasolla suhteessa siihen, mitä työelämässä heiltä on odotettu. 

(RIA:n tutkimus 2021) 

 

3.2 Rakennusarkkitehti Euroopassa (Bachelor) 
 

Eurooppalaisessa koulutusjärjestelmässä ovat vastaavat kaksi korkeakoulu-

väylää kuin Suomessa. Ammattikorkeakoulut ovat Saksassa nimeltään Hoch-

schule, Hollannissa Hogeschool ja muissa maissa saatetaan käyttää nimityksiä 

Technical University tai Institute of Technology. Yleiseurooppalainen käännös 

ammattikorkeakoulusta on University of Applied Sciences, lyhenne UAS. 

 

Rakennussuunnitteluun ja arkkitehtuuriin liittyviä bachelor-vaiheen opintoja on 

useilla eurooppalaisilla korkeakouluilla. 
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3.3 Rakennussuunnittelun ylempi AMK-tutkinto Suomessa 
 

Rakennussuunnittelun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ei ole vielä Suo-

messa. Tutkinto tunnistetaan kuitenkin rakentamismääräyksiin liittyvässä ympä-

ristöministeriön ohjeessa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta 
YM2/601/2015. (Taulukko 1) 
 
 

3.4 Rakennussuunnittelun ylempi AMK-tutkinto Euroopassa 
 

Usealla eurooppalaisella ammattikorkeakoululla on arkkitehtuurin tai rakennus-

suunnittelun ylempää korkeakoulutusta. TAMKin strategisilla kumppaneilla Mun-

chenin ammattikorkeakoululla (Hochschule Munchen University of Applied 

Sciences) ja Hanze ammattikorkeakoulussa (Hanze University of Applied 

Sciences) Alankomaiden Groningenissa on kummallakin arkkitehtuurin master-

ohjelma. Luonnollisesti näillä korkeakouluilla on myös oma kandidaattitason kou-

lutusohjelmansa, Bachelor.  

 

Muita arkkitehtuurin master-tason koulutusta antavia ammattikorkeakouluja ovat 

mm. Saksassa Anhalt UAS ja Frankfurt UAS, Tsekissä Czech Technical Univer-

sity ja Puolassa West Pomeranian University of Technology. 

 

 

3.5 Arkkitehti Suomessa ja Euroopassa 
 

Suomessa arkkitehdin ylempää korkeakoulututkintoa opetetaan kolmessa yli-

opistossa: Oulussa, Tampereella ja Helsingin Aalto-yliopistossa. Arkkitehdin tut-

kinto on normaali yliopistossa suoritettava korkeakoulututkinto, joka on ollut vuo-

desta 2005 kaksiportainen jakautuen kandidaatti- ja maisterivaiheeseen (OKM 

selvitys 2013:6).  

 

Arkkitehtuurin yliopistokoulutuksen maisterivaiheen aloituspaikat ovat suurim-

malta osin varattu sekä omalle että yhteistyökorkeakoulujen kandituotannolle. 

Rakennusarkkitehdit ja muut oman kandituotannon ulkopuoliset hakijat, esimer-

kiksi ulkomaiset hakijat, voivat hakea muutamaa opiskelupaikkaa portfoliohaulla. 
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Tampereen yliopiston arkkitehtuurin maisteriohjelmaan on päässyt muutamia v. 

2014 jälkeen valmistuneita rakennusarkkitehteja opiskelemaan ylempää korkea-

koulututkintoa. Haasteita tähän opiskelupolkuun tuovat portfoliolla sisään otetta-

vien opiskelijoiden harva määrä, portfoliohaun hakukriteerit, rakennusarkkitehti-

koulutuksesta hyväksi luettavien opintojen vain osittainen hyväksyminen ja opin-

tojen vaatima täysipäiväisyys.  

 

Kaikilta maisteriohjelmaan hyväksytyiltä rakennusarkkitehdeilta samoin kuin 

muilta oman kandituotannon ulkopuolisilta hakijoilta on edellytetty maisteriopin-

noissa samaa vähintään 120 opintopisteen suoritusta, joka on oman kandituo-

tannon suorittaneidenkin maisteriopintojen laajuus. Oman kandituotannon ulko-

puoliset hakijat voivat joutua suorittamaan myös harkinnanvaraisia täydentäviä 

opintoja, jotka ovat käytännössä olleet noin 20 opintopistettä.  

 

Opintojen rytmityksestä johtuen maisterivaiheen opinnot yliopistossa voivat kes-

tää rakennusarkkitehdille 2 – 2,5 vuotta, edellyttäen että opiskelija voi sitoutua 

niihin täyspäiväisesti. 

 

Maisterivaiheen opintopolkua voi myös hankaloittaa opintojen osittainen englan-

ninkielisyys johtuen yliopistojen vahvasta kansainvälistymisen tavoitteesta. Tämä 

voi olla haaste joillekin opiskelijoille heidän opintotaustastaan riippuen. 

 

Muissa Euroopan maissa yliopistojen arkkitehtuurin koulutus noudattaa samaa 

kaksiportaista opiskelupolkua kuin Suomessa. Osa yliopistojen master-vaiheen 

opintosuuntauksista on englanniksi, osa paikallisella kielellä. 
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4 RAKENNUSARKKITEHTI YLEMPI AMK 
 

Rakennusarkkitehti ylempi AMK-tutkinto on tarkoitus toteuttaa myös Suomessa 

monimuoto-opetuksena, jolloin opiskelijan on mahdollista opiskella työn ohella. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy olennaisesti opinnäytetyö, jonka 

aihe opiskelijalla tulee olla jo tutkintoon hakiessa.  

 

 

4.1 Kiinnostus uutta tutkinto-ohjelmaa kohtaan 
 

Vuoden 2018 jälkeen valmistuneita rakennusarkkitehteja on työelämässä lähem-

mäs 300 (Valmistumistiedot Metropolia, TAMK, Savonia, OAMK).  

 

RIA toteutti keväällä 2021 tutkimuksen, joka suunnattiin v. 2014 jälkeen opinnot 

aloittaneille rakennusarkkitehdeille. Kyselyyn vastasi 61 vuoden 2018 jälkeen val-

mistunutta rakennusarkkitehtia eli yli 30 % potentiaalisista vastaajista. Kuten ku-

vio 2 osoittaa, vastaajista suurin osa eli 42 rakennusarkkitehtia oli kiinnostunut 

ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta ja 35 vastaajaa yliopiston maisterivai-

heen opinnoista. Kaikki vastaajat olivat hyvin kiinnostuneita kouluttamaan itseään 

edelleen. 

 

KUVIO 2. Ote RIA:n kyselyn vastauksista 2021 
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Myös TAMKin neljännen vuoden RA-opiskelijoille suunnatun urasuunnitteluhar-

joituksen vastausten perusteella suuri osa opiskelijoista oli kiinnostunut ensisijai-

sesti tekemään töitä muutaman vuoden ajan ja sen jälkeen mahdollisesti jatka-

maan opintojaan.  

 

Monella valmistuneella rakennusarkkitehdilla on taloudellinen paine täyspäiväi-

seen työskentelyyn. Monimuoto-opinto mahdollistaa parhaiten omat jatkokoulut-

tautumisen, eikä vaaranna toimeentuloa. 

 

Kartoitettaessa työelämän kiinnostusta tätä tutkintoa kohtaan havaittiin myös 

”vanhan” koulutuksen mukaisten rakennusarkkitehtien olevan hyvin kiinnostu-

neita jatkokouluttautumisesta, ja tämä tulee otettavaksi huomioon tutkinnon ha-

kukelpoisuutta arvioitaessa. 

 

4.2 Tavoitteet tutkinto-ohjelmalle 
 

Rakennussuunnittelun ylemmän AMK-tutkinnon koulutuksella pyritään ensisijai-

sesti vastaamaan työelämässä toimivien rakennusarkkitehtien urakehitystä edis-

tävään pätevöitymiseen tehtäviin, joissa vaaditaan ylempää korkeakoulututkin-

toa. Näitä ovat tässä raportissa kohdassa 2.1. mainittu rakennus- ja pääsuunnit-

telun poikkeuksellisen vaativan suunnitteluluokan kelpoisuusvaatimukset, valtion 

tai kuntien virat, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto sekä esimerkiksi am-

mattikorkeakoulussa lehtorin kelpoisuusvaatimus (VNA asetus ammattikorkea-

kouluista 1129/2014 § 17) 

 

Työelämäkeskeisellä rakennusarkkitehdin ylemmällä AMK-tutkinnolla vastataan 

myös valtiohallinnon tavoitteeseen jatkuvan ja rajattoman oppimisen mahdollis-

tamiseksi nivoutuen osaksi työelämää. (OKM ja TEM tiedote 17.12.2011) Moni-

muoto-opiskelu mahdollistaa opiskelijan työssäkäynnin ja työelämälähtöinen 

opinnäytetyö tiivistää ammattikorkeakoulun ja työelämän vuorovaikutusta sekä 

pitää opetuksen ajankohtaisena ja mielekkäänä. 

 

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon hakijoi-

den aiempi opiskelutausta täysimääräisesti, ja opetussuunnitelma laaditaan ajan-

kohtaisten osaamistarpeiden mukaan. Tällä hetkellä ajankohtaisia teemoja ovat 



19 

hallitusohjelman tavoitteet hiilineutraaliudesta ja puurakentamisesta myös vaati-

viin ja monikerroksisiin rakennushankkeisiin. Korjausrakentamisen kasvanut 

määrä ja osaamistarve otetaan huomioon. Rakennushankkeessa viranomaisar-

vioinnin piiriin on tulossa myös rakentamiseen liittyvät purku- ja jäteraportointi, 

jotka ovat uusia pääsuunnittelijavastuun alle kuuluvia osa-alueita. 

 

4.3 TAMKin valmiudet tutkinto-ohjelmalle 
 

TAMK osana Tampereen korkeakouluyhteisöä on merkittävä rakennusalan kou-

lutuskeskittymä Suomessa. TAMKin rakennusalan koulutustarjonta sisältää mo-

nipuolisen valikoiman rakennusalan suunnittelukoulutuksia mukaan lukien talo-

tekniikan, jonka rooli rakennusten energiatehokkuuden suunnittelussa ja tarkas-

tellussa on merkittävä. TAMK on järjestänyt myös useita erikois- ja täydennys-

koulutuksia rakentamisen alalta. TAMKilla on vankka kokemus ylemmistä AMK-

tutkinnoista rakennus- ja talotekniikan insinööri (AMK)- jatkokoulutusreittinä. Tätä 

kokemusta on hyödynnetty myös suunniteltaessa rakennussuunnittelun ylempää 

AMK-tutkintoa. 

 

TAMKilla on merkittävää TKI-toimintaa ja asiantuntemusta. Useissa maanlaajui-

sissa ja kansainvälisissäkin hankkeissa hyödynnetään TAMKin koulutus- ja pai-

nopistealoja monipuolisesti. 

 

TAMK on yksi vuonna 2014 koulutusvastuun saaneista ammattikorkeakouluista. 

TAMKin rakennusarkkitehtikoulutuksessa on hyödynnetty alusta alkaen suunnit-

telualojen välistä yhteistyötä ja valmistettu opiskelijoita työelämän tehtäviin. 

TAMK on ollut useana vuonna suosituin rakennusarkkitehdin hakukohde ja sen 

valmistumismäärät ovat olleet erittäin hyvää tasoa. Valmistuneiden työllistyminen 

on ollut hyvää ja työelämästä saadun palautteen perusteella koulutuksen tasoon 

on oltu tyytyväisiä. Viimeisimmän AVOP-palautteen perusteella TAMKin raken-

nusarkkitehdin koulutuksesta valmistuneilla oli koko TAMKin paras opiskelijatyy-

tyväisyys. (TAMK Vuosipalaute 2020) 

 

Vuonna 2019 Tampereella toteutui ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston 

ja teknillisen yliopiston yhdistyminen yhdeksi koulutusorganisaatioksi. Tämä hel-
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potti ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyötä käytännön tasolla, tutkimuk-

sessa ja yhteisten opintojaksojen puitteissa. Yhteistyö ja yhteisopetus yliopiston 

rakennetun ympäristön tiedekunnan kanssa kartoitetaan rakennusarkkitehdin 

ylemmän ammattikorkeakoulun opetusresursseja suunniteltaessa ja opetus-

suunnitelmaa laadittaessa. 

 

Opetusresurssien puolesta TAMKilla on hyvä tilanne johtuen sen kiinnostavuu-

desta sekä alueellisena vaikuttajana että työpaikkana. TAMKin rakennusarkki-

tehtikoulutuksella on hyvät yhteydet paikallisiin suunnittelutoimistoihin ja laaja yh-

teistyöverkosto käytettäväksi opetustyöhön sivutoimisina tuntiopettajina ja vierai-

luluennoitsijoina. Myös TAMKin arkkitehtuurin tiimin opettajien keskuudessa on 

halua jatkokouluttautua ajatellen rakennussuunnittelun mahdollista yliopetta-

juutta. 

 

4.4 Yhteistyö muiden ammattikorkeakoulujen kanssa 
 

Vuonna 2014 uudestaan alkanut rakennusarkkitehtikoulutus kehittyy jatkuvasti 

johtuen neljän ammattikorkeakoulun tiiviistä yhteistyötä. Yhteistyö näkyy opetus-

suunnittelutyössä, soveltuvuuskokeiden laadinnassa ja tarkastamisessa, opetuk-

sen kehittämisessä ja lisäksi tulevaisuudessa yhteisinä opintojaksoina. 

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta on käyty etukäteisneuvotteluja 

opintojen sisällöstä, tavoitteesta ja mahdollisesta yhteisopettajuudesta. Kaikki ra-

kennusarkkitehtikoulutusta antavat ammattikorkeakoulut kannattavat koulutuk-

sen aloittamista Tampereen ammattikorkeakoulussa keskeisen sijainnin ja raken-

nusarkkitehdin koulutuksen suosituimmuuden takia. Ammattikorkeakoulut ovat 

tehneet omat alustavat ehdotuksensa siitä, mihin opetuksen osa-alueisiin koke-

vat voivansa antaa tarvittaessa opetusresurssia.  

 

Muut ammattikorkeakoulut ovat pitäneet tärkeänä ylemmän ammattikorkeakou-

lututkinnon opetuksen laatua ja opetussuunnitelman ajankohtaisuutta liittyen ra-

kennus- ja suunnitteluteollisuuden tarpeisiin.  
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4.5 Tutkintonimike 
 

Tutkintonimikkeeksi rakennussuunnittelun ylempään ammattikorkeakoulututkin-

toon ehdotetaan: rakennusarkkitehti (ylempi AMK). 

 

Tämä tutkintonimike on katsottu asianmukaiseksi mm. sen takia, että se on hel-

posti tunnistettavissa rakennusalalla, jossa eri ammattinimikkeillä on selkeät vas-

tuunsa rakennushankkeen eri vaiheissa. Rakennusarkkitehti (ylempi AMK) on 

myös tunnistettavissa tutkinnoksi, jossa on opiskeltu nimenomaan rakennus-

suunnittelun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavia opintojaksoja,  

jotka on määritelty kelpoisuusvaatimuksissa. 

 

4.6 Opetussuunnitelma 
 

TAMKin rakennussuunnittelun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opetus-

suunnitelmaa on pohdittu alustavasti ja esitelty myös työelämätaholle sekä yli-

opistolle. Kokonaisopintopistemäärä on 60 opintopistettä, josta 30 opintopistettä 

on opinnäytetyö. Tavoitteena on toteuttaa opinnoista kolmasosa lähiopetuksena 

ja kaksi kolmasosaa etänä. 

 

Opetussuunnitelman tavoitteena on syventää opiskelijoiden osaamista raken-

nussuunnittelussa, korjausrakentamisessa ja puurakentamisessa. Nämä tukevat 

viimeisimpien hallitusohjelmien tavoitteita sekä vastaavat työelämässä esiin tul-

leisiin osaamistarpeisiin. 

 

Yhteiset opinnot, rakennussuunnitteluosaamisen kehittäminen (24 op) ovat alus-

tavasti suunniteltu oheisella tavalla: 

 

• Rakennussuunnitteluosaamisen kehittäminen 24 op  

(yhteiset opinnot, valitaan kaikki) 

• Korjausrakentaminen 

• Rakentamisen historian syventävä opintojakso 3 op  

• Korjaus- ja täydennysrakentamisen suunnittelun erityispiirteet 

5 op 

• RKY-alueet 
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• Suojellut tai merkittävät rakennukset 

• Puurakentaminen 

• Puukerrostalojen rakennussuunnittelu 4 op 

• Julkisten puurakennusten suunnittelu 4 op 

• Rakennussuunnittelu 

• Korkeat rakennukset 4 op 

• Poikkeuksellisen vaativan suunnitteluluokan rakennukset 4 op 

 

 

Vaihtoehtoisiin opintoihin on suunniteltu opintojaksoja, joista opiskelijat tekevät 

ns. kollektiivisen valinnan kuuden opintopisteen laajuisena: 

 

• Arkkitehtuurin historian ja teorian syventävä opintojakso 3 op 

• Restaurointi / konservointi 3 op 

• Puurakentaminen 3 op 

• Hirsi-/CLT-rakenteiset julkiset rakennukset  

• Rakennussuunnittelu 3 op 

• Lisäkerroksen rakentaminen betonikerrostaloon 

 

 

Opinnäytetyön (30 op) tulee olla aihealueeltaan rakennussuunnittelua, korjaus-

rakentamista tai puurakentamista. 
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5 MUUTA HUOMIOITAVAA 
 

Arkkitehdin ammatin harjoittaminen on joissakin EU-maissa säädeltyä. Työvoi-

man vapaa liikkuvuus on kuitenkin yksi Euroopan unionin päätavoitteista, ja sitä 

turvaamaan on laadittu EU-direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustami-

sesta. Direktiivissä on mukana useita ammattialoja mm. terveydenhoidon puo-

lelta, ja koska joissakin EU-jäsenmaissa arkkitehdin ammattinimike on suojattu, 

on mukana myös arkkitehdin tutkintonimike. 

 

Opistotasoinen (ammattikorkeakoulua edeltävä) rakennusarkkitehdin koulutus 

on mainittu direktiivin liitteessä, jossa mainittu jäsenmainen automaattiseen tun-

nistukseen liittyvät korkeakoulut. Suomen koulutusjärjestelmän uudistuksen ja 

opistotasoisen koulutuksen päättymisen yhteydessä direktiivin liitettä ei ole päi-

vitetty, vaikka tutkinnon periaatteellinen ja laajuus ja sisältö täyttävät direktiivin 

artiklassa 46 mainitut vaatimukset. 

 

Koska rakennusarkkitehdin koulutusta antavat nyt ammattikorkeakoulut, ei 

vuonna 2014 alkanut rakennusarkkitehti (AMK) ole mainittu direktiivin liitteessä. 

Artiklan 46 kohdassa 1b mainitaan nelivuotisen tutkinnon osalta lisävaade kah-

den vuoden ammatillisen harjoittelun suorittamisesta, jonka varmistamiseen ei 

toistaiseksi ole ollut yhtenäistä todentamismenetelmää. Toteutuessaan raken-

nusarkkitehti (ylempi AMK) täyttää myös tämän vaatimuksen, koska jo hakukel-

poisuusvaatimuksissa on kahden vuoden työkokemus kyseiseltä ammattialalta. 

Olisi suotavaa liittää rakennusarkkitehdin ylempi AMK -tutkinto EU:n automaatti-

sen tunnistuksen piiriin.  
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