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Koulutuksella ratkotaan
ongelmat ja uudistetaan
toimintaa
Kun katsoo mitä tahansa suomalaista suurempaa kaupunkia, niin näkee mukavan muutoksen viime
vuosiin. Nostureita näkyy eri puolilla ja uusia taloja nousee. Se tarkoittaa meille rakentajille työtä ja
myös samalla tarvitaan uusia edunvalvojia varmistamaan, että rakentaminen tehdään sopimuksien
mukaan, työ on turvallista ja siitä saa sovitun korvauksen.
Kannustamme täyttämään kaikki luottamushenkilöpaikat ja jakamaan tehtäviä aktiivisten jäsenten
kesken. Optimaalista olisi, että työmailla ja yrityksissä olisi innokkaat parivaljakot hoitamassa
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.
Annamme kaiken mahdollisen tuen työpaikkatason edunvalvonnalle. Aluetoimitsijamme perehdyttävät
jokaisen luottamushenkilön sekä kutsuvat mukaan peruskursseille kouluttautumaan, jotta pystyisitte
hoitamaan tehtävää mahdollisimman hyvin.
Olemme uudistaneet niin perus- kuin jatkokoulutuksen. Kuningasajatuksena on ollut tarjota sisältöä,
josta on mahdollisimman paljon hyötyä teille työpaikkatasolla. Siksi ratkomme koulutuksissa
yhteistoiminnallisesti konkreettisia työpaikoilla tapahtuvia ongelmia.
Kursseilla opit uutta, verkostoidut sekä tapaat Rakennusliiton toimitsijoita.
Rakennusliitto haluaa, että ammattiliitot vaikuttaisivat aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun
ja päätöksentekoon. Käynnistimme yhteiskunnallisen kampanjan, jotta työntekijöiden näkökulmat
nousisivat vahvemmin esiin, ja järjestäytymisen tärkeys tulisi joka työmaakopissa kirkkaasti esiin.
Koulutuksessa tuemme yhteiskunnallista kampanjaa kehittämällä osastoja Toimiva ammattiosasto
-koulutuksissa, kutsumalla luottamushenkilöitä ja nuoria aktiivejamme Vaikuttaja-koulutukseen sekä
neuvomalla, miten sosiaalinen media taipuu ammattiliittotoimintaan.
Tutustu vuoden 2018 koulutusoppaaseen ja nähdään kursseilla. Tervetuloa verkostoitumaan,
voimaantumaan ja vahvistumaan.
Juhani Lohikoski
Koulutuspäällikkö

Luottamusmiesten koulutukset
Luottamusmiesten peruskurssit
Onko sinut juuri valittu luottamusmieheksi tai olet toiminut jo hetken tehtävässä, muttet ole käynyt
Rakennusliiton järjestämää luottamusmiesten peruskurssia?
Onnittelut valinnastasi tärkeään tehtävään! Uskomme, että peruskurssimme antaa sinulle hyvät eväät
kehittää työpaikkasi tai yrityksesi pelisääntöjä.
Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa selvitämme käytännönläheisten neuvottelu- ja
keskusteluharjoitusten kautta keskeisiä kysymyksiä, joita sinulle tulee edunvalvojana paikallistasolla
vastaan. Tavoitteena on kehittää osaamistasi omasta sopimusalastasi sekä vahvistaa neuvottelutaitojasi.
Koulutuksessa pohdimme luottamusmiehen oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä. Mietimme, miten
työpaikkaasi voisi kehittää turvallisemmaksi ja sopimusjärjestelmiä parantaa. Tutustut tukiverkostoosi
tavaten alue- ja keskustoimiston toimitsijoita, sekä kymmeniä eri työmaiden ja yrityksien luottamusmiehiä,
joiden kanssa pääset vaihtamaan kokemuksia.
Rakennusliiton luottamusmiesten peruskurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen
luottamus- ja varaluottamusmiehille.

Peruskurssien ajankohdat ja paikat		

Hakemukset viimeistään

12.−14.2.
5.−6.3.		

Tampere, osa 1					
Tampere, osa 2

19.1.

12.−14.3.
5.−6.4.		

Oulu, osa 1						
Oulu, osa 2

16.2.

10.−12.9.
1.−2.10.

Helsinki, osa 1						
Helsinki, osa 2

17.8.

8.−10.10.
29.−30.10.

Kuopio, osa 1						
Kuopio, osa 2

14.9.

5.−7.11.
26.−27.11.

Turku, osa 1						
Turku, osa 2

12.10.

												
15.−17.1.
Helsinki, osa 1						
22.12.2017
5.−6.2.		
Helsinki, osa 2

Luottamusmiesten jatkokurssit
Sinä, jo hetken luottamusmiehenä toiminut aktiivimme, joka olet käynyt peruskoulutuksen! Nyt olisi aika
lähteä jatkokurssille, joka syventää peruskurssilla oppimiasi asioita.
Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa pohdimme luottamushenkilöidemme kohtaamia haasteita
työmaa- ja yritystasolla. Pohdimme yhdessä harjoitusten ja keskustelutehtävien kautta, miten kehität
neuvottelutaitojasi, parannat viestintää ja tutustut rakennusalan sosiaalikysymyksiin.
Luottamusmiehen yksi keskeinen rooli on kehittää työpaikkaa. Mietimme yhdessä, miten yrityksessäsi
voitaisiin parantaa sopimusjärjestelmiä sekä kehittää työntekijöiden asemaa pyrkien tasa-arvoiseen
työyhteisöön.
Koulutuksessa tapaat kymmeniä luottamusmiehiä eri puolilta Suomea. Kouluttajina toimivat
Rakennusliiton alue- ja edunvalvontaosaston toimitsijat, joiden kanssa voit verkostoitua ja vaihtaa
kokemuksia.
Rakennusliiton luottamusmiesten jatkokurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen
luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille.

Jatkokurssien ajankohdat ja paikat		
								
23.−25.4.
Kuopio, osa 1						
14.−16.5.
Kuopio, osa 2

Hakemukset viimeistään
30.3.

24.−26.9.
22.−24.10.

Vantaa, osa 1						
Vantaa, osa 2

31.8.

12.−14.11.
3.−5.12.

Oulu, osa 1						
Oulu, osa 2

19.10.

Työsuojeluvaltuutettujen
koulutukset
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssit
Onko sinut juuri valittu työsuojeluvaltuutetuksi tai olet toiminut jo hetken tehtävässä, muttet ole käynyt
Rakennusliiton järjestämää työsuojeluvaltuutettujen peruskurssia?
Onnittelut valinnastasi tärkeään tehtävään! Uskomme, että peruskurssimme antaa sinulle hyvät eväät
rakentaa turvallisempaa ja terveellisempää työpaikkaa tai yritystä.
Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa selvitämme käytännönläheisten neuvottelu- ja
keskusteluharjoitusten avulla, kuinka voit kehittää työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Tavoitteena on
kehittää työsuojeluosaamistasi sekä vahvistaa neuvottelutaitojasi.
Koulutuksessa pohdimme työsuojeluvaltuutetun oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä. Mietimme, miten
työpaikkaasi voisi kehittää turvallisemmaksi ja sopimusjärjestelmiä parantaa. Tutustut tukiverkostoosi
tavaten työsuojelusihteerin, alue- ja keskustoimiston toimitsijoita sekä kymmeniä eri työmaiden ja
yrityksien työsuojeluvaltuutettuja, joiden kanssa pääset vaihtamaan kokemuksia.
Rakennusliiton työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen
työsuojelu- ja varatyösuojeluvaltuutetuille.

Peruskurssien ajankohdat ja paikat		

Hakemukset viimeistään

12.−14.2.
5.−6.3.		

Tampere, osa 1					
Tampere, osa 2

19.1.

12.−14.3.
5.−6.4.		

Oulu, osa 1						
Oulu, osa 2

16.2.

10.−12.9.
1.−2.10.

Helsinki, osa 1						
Helsinki, osa 2

17.8.

8.−10.10.
29.−30.10.

Kuopio, osa 1						
Kuopio, osa 2

14.9.

5.−7.11.
26.−27.11.

Turku, osa 1						
Turku, osa 2

12.10.

												
15.−17.1.
Helsinki, osa 1						
22.12.2017
5.−6.2.		
Helsinki, osa 2

Työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssit
Sinä, jo hetken työsuojeluvaltuutettuna toiminut aktiivimme! Nyt olisi hyvä aika sopia työnantajan kanssa
jatkokurssille osallistumisesta.
Kaksiosaisella alueellisella työsuojelun jatkokurssilla vahvistat osaamistasi työsuojeluasioissa. Pohdimme,
miten kehittää työpaikkasi työympäristöä ja miten tunnistaa turvallisuusriskit. Kehitämme neuvottelu- ja
keskustelutehtävien kautta neuvottelutaitojasi, parannamme viestintääsi ja tutustut syvemmin muun
muassa rakennusalan työturvallisuus- ja sosiaalikysymyksiin.
Työsuojeluvaltuutetun yksi keskeinen rooli on kehittää työpaikkaa. Mietimme yhdessä, miten yrityksessäsi
ja työpaikallasi voitaisiin parantaa sopimusjärjestelmiä ja rakentaa yhä turvallisempaa työympäristöä.
Koulutuksessa tapaat kymmeniä työsuojeluvaltuutettuja eri puolilta Suomea. Kouluttajina toimivat
Rakennusliiton alue- ja edunvalvontaosaston toimitsijat, joiden kanssa voit verkostoitua ja vaihtaa
kokemuksia.
Rakennusliiton työsuojelun jatkokurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen työsuojelu- ja
varatyösuojeluvaltuutetuille.

Jatkokurssien ajankohdat ja paikat		
								
23.−25.4.
Kuopio, osa 1						
14.−16.5.
Kuopio, osa 2

Hakemukset viimeistään
30.3.

24.−26.9.
22.−24.10.

Vantaa, osa 1						
Vantaa, osa 2

31.8.

12.−14.11.
3.−5.12.

Oulu, osa 1						
Oulu, osa 2

19.10.

Kurssikale
Tammikuu
15.−16.1.
15.−17.1.
15.−17.1.
20.−21.1.
22.−23.1.

Yhteysmieskoulutus, Helsinki X
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Helsinki X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Helsinki X
Vaikuttaja 2017, lähijakso 4, Helsinki X
Yhteysmieskoulutus, Rovaniemi X

Helmikuu
5.−6.2.		
5.−6.2.		
7.−9.2.		
10.−11.2.
12.−13.2.
12.−14.2.
12.−14.2.
26.−27.2.

Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Helsinki X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Helsinki X
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssi, Tampere X
Toimiva ammattiosasto, Turku X
Yhteysmieskoulutus, Tampere X
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Tampere X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Tampere X
Yhteysmieskoulutus, Jyväskylä X

Maaliskuu
5.−6.3.		
5.−6.3.		
12.−13.3.
12.−14.3.
12.−14.3.
17.−18.3.
22.−25.3.
26.−27.3.

Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Tampere X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Tampere X
Yhteysmieskoulutus, Oulu X
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Oulu X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Oulu X
Toimiva ammattiosasto 2, Kuopio X
Vaikuttaja 2017, lähijakso 5, opintomatka X
Yhteysmieskoulutus, Lahti X

Huhtikuu
5.−6.4.		
5.−6.4.		
7.−8.4.
23.−25.4.
23.−25.4.

Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Oulu X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Oulu X
Vaikuttaja 2018, lähijakso 1, Helsinki X
Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 1, Kuopio
Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 1, Kuopio

Toukokuu
5.−6.5.		
14.−16.5.
14.−16.5.

Sosiaalinen media järjestötoiminnassa, Helsinki X
Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 2, Kuopio
Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 2, Kuopio

enteri 2018
Elokuu
27.−28.8.

Yhteysmieskoulutus, Kouvola X

Syyskuu
10.−11.9.
10.−12.9.
10.−12.9.
15.−16.9.
17.−18.9.
24.−26.9.
24.−26.9.
29.−30.9.

Yhteysmieskoulutus, Helsinki X
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Helsinki X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Helsinki X
Vaikuttaja 2018, lähijakso 2, Lahti X
Yhteysmieskoulutus, Imatra X
Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 1, Vantaa
Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 1, Vantaa
Toimiva ammattiosasto, Oulu X

Lokakuu
1.−2.10.
1.−2.10.
8.−9.10.
8.−10.10.
8.−10.10.
22.−24.10.
22.−24.10.
27.−28.10.
29.−30.10.
29.−30.10.

Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Helsinki X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Helsinki X
Yhteysmieskoulutus, Kuopio X
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Kuopio X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Kuopio X
Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 2, Vantaa
Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 2, Vantaa
Toimiva ammattiosasto 2, Tampere X
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Kuopio X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Kuopio X

Marraskuu
5.−6.11.
5.−7.11.
5.−7.11.
12.−14.11.
12.−14.11.
19.−21.11.
24.−25.11.
26.−27.11.
26.−27.11.

Yhteysmieskoulutus, Turku X
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Turku X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Turku X
Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 1, Oulu
Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 1, Oulu
Työoikeuden peruskurssi, Helsinki X
Vaikuttaja 2018, lähijakso 3, Tampere X
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Turku X
Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Turku X

Joulukuu
3.−5.12.
3.−5.12.
8.−9.12.

Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 2, Oulu
Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 2, Oulu
Sosiaalinen media järjestötoiminnassa 2, Helsinki X

Luottamushenkilöiden
täydennyskoulutukset
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssi
Täydennyskurssi kokoaa liiton kaikkien sopimusalojen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut yhteen
kolmeksi päiväksi. Tapaamisessa pureudutaan työmarkkinoiden ja rakennusalan ajankohtaisiin kysymyksiin.
Käydään läpi, mitä uutta työ- ja työsuojelusäädännössä on tapahtumassa. Kouluttamassa on toimitsijoita,
liiton johtoa ja muita asiantuntijoita. Täydennyskurssi on luottamushenkilöille mainio paikka päivittää
edunvalvontaosaamistaan sekä verkostoitua laajasti yritys- ja sopimusalakohtaisesti. Koulutus on tarkoitettu
luottamus- ja varaluottamusmiehille sekä työsuojelu- ja varatyösuojeluvaltuutetuille.
7.−9.2. Scandic Rosendahl, Tampere
Hakemukset 16.1. mennessä

Työoikeus
Tervetuloa Rakennusliiton juristien vetämälle työoikeuden kurssille, jossa pureudutaan lakeihin erityisesti
rakennusalan näkökulmasta. Harjoitusten kautta saat kokonaiskuvan työelämän oikeudellisista kysymyksistä.
Tehtävät sivuavat muun muassa työsopimuslakia, työturvallisuuslakia, vuosilomalakia, syrjintäsuojaa ja
työaikalakia. Koulutuksesta on hyötyä niin työsuojeluvaltuutetuille kuin luottamusmiehille. Kurssilta saat
välineitä ja kokemusta, joilla vahvistat edunvalvontaosaamistasi.
19.−21.11. Hotel Haaga Central Park, Helsinki
Hakemukset 26.10. mennessä

Vaikuttaja 2018 -koulutus
Oletko rakennusliittolainen edunvalvoja ja haluaisit kehittää osaamistasi pidempikestoisessa koulutuksessa?
Hae Vaikuttaja-koulutukseen! Opinto-ohjelman tavoitteena on vahvistaa aktiivisten jäsentemme taitoja
ja samalla parantaa liiton edunvalvonnallista otetta niin työmaa-, osasto- kuin muillakin organisaatiotasoilla.
Vaikuttaja-koulutus kestää vuoden ja siinä on neljä kahden päivän lähijaksoa sekä lopuksi opintomatka
yhdessä valittavaan ulkomaankohteeseen. Jaksot ovat viikonloppuisin mahdollistaen helpon osallistumisen
koulutukseen. Sen lisäksi ohjelmaan kuuluvat etätyöt ja yhteinen verkkopohjainen opiskelualusta.
7.−8.4. lähijakso 1, Hotel Haaga Central Park, Helsinki
15.−16.9. lähijakso 2, Solo Sokos Hotel Seurahuone, Lahti, Lahti
24.−25.11. lähijakso 3, Scandic Tampere City, Tampere
Hakemukset 16.3. mennessä

Yhteysmieskoulutus
Talonrakennusalan yhteysmies, tuntuuko luottamustehtäväsi vielä hieman epäselvältä?
Ei hätää, tule sinua lähellä järjestettävään kahden päivän yhteysmieskoulutukseen!
Suuri osa yhteysmieskoulutuksista järjestetään samanaikaisesti luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutettujen peruskoulutuksen kanssa. Nämä kurssit on merkitty tähdellä* alle.
Yhteysmieskurssilla selvitämme harjoituksia ja ryhmätöitä tehden, mitkä ovat yhteysmiehen tehtävät
ja oikeudet. Samalla sinulle selviää, miten Rakennusliitto tukee sinua tehtävässäsi. Tutustumme myös
työehtosopimukseen ja vahvistamme tiedottamista. Kurssin aikana sinulla on hieno mahdollisuus
verkostoitua alueen muiden yhteysmiesten sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa,
jotka ovat samassa yhteydessä omilla kursseillaan.
Yhteysmieskoulutus on tarkoitettu talonrakennusalan työssä oleville yhteysmiehille.

Ajankohdat ja paikat					Hakemukset viimeistään
15.−16.1.
22.−23.1.
12.−13.2.
26.−27.2.
12.−13.3.
26.−27.3.
27.−28.8.
10.−11.9.
17.−18.9.
8.−9.10.
5.−6.11.

Helsinki*						
Rovaniemi						
Tampere*						
Jyväskylä						
Oulu*							
Lahti							
Kouvola						
Helsinki*						
Imatra							
Kuopio*						
Turku*							

22.12.2017
29.12.2017
19.1.
2.2.
16.2.
2.3.
3.8.
17.8.
24.8.
14.9.
12.10.

Järjestökoulutus
Toimiva ammattiosasto
Ammattiosasto on yksi ammattiliiton kivijaloista. Koulutuksessa käydään läpi hallituksen tehtävät, osaston
tarkoitus, ja mietitään yhdessä toiminnan kehittämistä.
10.−11.2.
29.−30.9.

Turku		
Oulu		

hakemukset viimeistään 19.1.
hakemukset viimeistään 7.9.

Toimiva ammattiosasto 2
Toimivan ammattiosaston jatkokurssilla syvennetään toimihenkilöiden taitoja. Selvitetään, miten
toimihenkilöt voivat kehittää alueellista viestintää ja miten verkostoitua toisten ammattiosastojen sekä
ammattiliittojen kanssa syventäen yhteiskunnallista vaikuttamista.
17.−18.3.
27.−28.10.

Kuopio		
Tampere

hakemukset viimeistään 23.2.
hakemukset viimeistään 5.10.

Sosiaalinen media järjestötoiminnassa
Tule tutustumaan, miten voit luottamushenkilönä tai osaston toimijana viestiä sosiaalisessa mediassa.
Tutustutaan erilaisiin esimerkkitapauksiin. Selvitämme myös, miten järjestää verkkoneuvottelu- tai kokous.
5.−6.5.		

Helsinki

hakemukset viimeistään 13.4.

Sosiaalinen media järjestötoiminnassa 2
Tällä kurssilla opit syventämään sosiaalisen median taitojasi. Harjoittelemme videoblogeja ja kuvien
jakamista. Selvitämme WhatsAppin ja Facebookin käyttöä edunvalvonnan välineenä. Mietimme, miten
pystyt mittaamaan ja kehittämään sometoimintaasi.
8.−9.12.

Helsinki

hakemukset viimeistään 16.11.

Muu järjestökoulutus
Voit myös osallistua muun kuin Rakennusliiton järjestämään järjestökoulutukseen. Katso muun muassa
näiden koulutusorganisaatioiden tarjoama järjestökoulutustarjonta.
Kiljavan opisto 		

www.kio.fi/koulutustarjonta

Murikka-opisto 		

www.murikka-opisto.fi/koulutus

KSL-opintokeskus		

www.ksl.fi/koulutusta

Työväen sivistysliitto TSL

www.tsl.fi/oppimaan/tule-oppimaan.html

Näin haet kurssille
Hae kurssille viimeistään 3 viikkoa ennen koulutuksen alkua joko
• sähköisellä hakulomakkeella* osoitteessa rakennusliitto.fi/koulutus UUTUUS!
• toimittamalla kurssihakemus skannattuna osoitteeseen koulutus@rakennusliitto.fi
• toimittamalla kurssihakemus postitse osoitteeseen Rakennusliitto, koulutus, PL 307, 00531 Helsinki
Kun olet sopinut luottamushenkilökoulutukseen osallistumisesta työnantajasi kanssa, voit täyttää
kurssihakemuksen joko verkossa tai tulostaa hakemuksen ja joko skannata tai lähettää postitse.
*Sähköisestä hakemuksesta lähtee tieto työnantajallesi (sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitat
hakemuksessa).
Paperisia kurssihakemuksia saat aluetoimistostasi sekä tulostettua osoitteesta rakennusliitto.fi/koulutus.

Saatko kurssin ajalta palkkaa?
Rakennusliiton jäsen, joka toimii yrityksen tai työmaan luottamustehtävässä, saa tehtäväkohtaisen
koulutuksen ajalta täyden palkan. Tämä on määritelty työehtosopimuksen koulutussopimuksessa.
Kurssista ei aiheudu osallistujalle kuluja.
Rakennusliitto maksaa kurssin aikana opetuksen, ruokailun ja tarvittaessa majoituksen. Matkat
koulutuspaikkakunnalle maksetaan yleisen kulkuneuvotaksan mukaan tai 25 s/km oman auton käytöstä.
Koulutuksen järjestäjä laskuttaa myöhemmin työnantajalta ruokarahan.
Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit: luottamusmieskurssit, työsuojelukurssit ja yhteysmieskoulutus.
Kursseilta, jotka eivät ole työnantajatuen piirissä (lähinnä järjestökurssit), Rakennusliitto maksaa
koulutettavien opetuksen, ruokailut ja matkakulut. Mikäli koulutus osuu työpäiville, voi hakea korvausta
ansionmenetyksestä.

Lisätietoja
rakennusliitto.fi/koulutus
koulutus@rakennusliitto.fi
Juhani Lohikoski, puh. 050 366 1171
Sara Putaansuu, puh. 020 774 3076
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