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Koulutus korostuu muuttuvassa 
toimintaympäristössä
Torninosturit ja julkisivurempat ovat olleet tuttu 
näky suurissa kaupungeissa, joissa liiton koulu-
tuksia on järjestetty. Työtä riittää, vaikka pientä 
hiljentymistä onkin ennustettu. On paineita kehit-
tää rata- ja tieverkkoa, aluillaan on monia suuria 
projekteja sekä kaupunkeja halutaan tiivistää. Pu-
humattakaan Suomen rakennuskannan korjausve-
lasta. Se on vuoden 2017 Rakennetun ympäristön 
tila (ROTI) –raportin mukaan noin 50 miljardia eu-
roa. VTT:n tutkimusten mukaan tarvittaisiin noin 
16 miljardin euron lisäpanostus seuraavan 10 vuo-
den aikana, jotta nykyisestä tilanteesta päästäisiin 
parempaan. Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja 
Jaakko Kiander näkee korjausvelan mahdollisuu-
tena: ”Rahoitus ei asiassa ole ongelma: matalan 
koron maailmassa korjausvelkaa voidaan kuroa. 
Samoin rahoituksen varmistamiseksi asuntoyh-
tiöille voitaisiin myöntää lisää rakennusoikeutta”.  

Saimme viime vuonna Suomeen uuden hallituk-
sen, joka näkee tärkeänä ammatillisen koulu-
tuksen vahvistamisen. Siinä onkin petraamista. 
Ammattiliitot ovat pitkään kritisoineet koulutus-
leikkauksia ja lähiopetuksen vähyyttä. Se on teh-
nyt amiksesta vähemmän houkuttelevan ja lisän-
nyt keskeyttämisiä. Hallituksen budjetissa antama 
rahoitus ammatillisen koulutuksen opettajien lisä-
palkkaukseen on hyvä ensi askel. Lähiopetuksen 
parantamisen lisäksi tarvitaan yhteiskunnallista 
kannustusta työssäoppimisen vahvistamiseen ja 
resursseja työpaikkaohjaajille. Sain vierailla syys-
kuussa Berliinissä tutustumassa ammatilliseen 
koulutukseen. Saksassa niin työnantajat kuin 
ammattiliitotkin näkevät oppisopimuksen ole-
van paras tapa kouluttautua alalle. Liitot näke-
vät mestari-kisälli –työssäoppimismallin luovan 
ammattilaisia, ja työnantajat taas haluavat var-
mistaa laadulla kilpailuaseman jatkossakin. Siksi 
jälkimmäiset ovat valmiita koulutuksesta maksa-
maankin. Samaa laatuajattelua kaivattaisiin Suo-
meenkin. Kestävää tulevaisuutta ei rakenneta 
miettimällä kuka tekee halvimmin ja nopeimmin.

Päästöjen vähentäminen ilmastonmuutoksen hi-
dastamiseksi nousee yhä vahvempana vaatimuk-
sena esiin. Rakentamisen sektori on muutoksessa 
keskiössä. Alamme voi ja pitäisi profiloitua moder-
nimman, laadukkaamman ja kestävämmän yhteis-
kunnan rakentajana. 

Tuoreessa strategiassamme on määritelty, että 
Rakennusliiton tehtävä on tukea jäseniään niin, 
että työstä saa reilun toimeentulon ja sosiaali-
sen turvallisuuden sekä mahdollisuuden päättää 
omasta elämästään. Koulutuksella haluamme 
tukea tämän toteutumista. Siksi tarjoamme kat-
tavasti koulutusta niin luottamusmiehille kuin 
työsuojeluvaltuutetuille, sparraamme työpaikka-
ohjaajia aluetasolla, vahvistamme aktiiviemme 
taitoja sekä tarjoamme sähköistä oppimista koko 
jäsenkentälle.

Tutustu vuoden 2020 koulutuksiimme, opitaan 
yhdessä!

Juhani Lohikoski
koulutuspäällikkö



Luottamusmiesten koulutukset

  
Luottamusmiesten peruskurssit

Onko sinut juuri valittu luottamusmieheksi tai olet 
toiminut jo hetken tehtävässä, muttet ole käynyt 
Rakennusliiton järjestämää luottamusmiesten pe-
ruskurssia? 

Onnittelut valinnastasi tärkeään tehtävään! Us-
komme, että peruskurssimme antaa sinulle hyvät 
eväät kehittää työpaikkasi tai yrityksesi pelisään-
töjä. 

Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa selvi-
tämme käytännönläheisten neuvottelu- ja keskus-
teluharjoitusten kautta keskeisiä kysymyksiä, joita 
sinulle tulee edunvalvojana paikallistasolla vas-
taan. Tavoitteena on kehittää osaamistasi omasta 
sopimusalastasi sekä vahvistaa neuvottelutaitoja-
si.

Koulutuksessa pohdimme luottamusmiehen oi-
keuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä. Mietimme, 
miten työpaikkaasi voisi kehittää turvallisemmaksi 
ja sopimusjärjestelmiä parantaa. Tutustut tukiver-
kostoosi tavaten alue- ja keskustoimiston toimitsi-
joita, sekä kymmeniä eri työmaiden ja yrityksien 
luottamusmiehiä, joiden kanssa pääset vaihta-
maan kokemuksia.

Rakennusliiton luottamusmiesten peruskurssi on 
tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen 
luottamus- ja varaluottamusmiehille.

Peruskurssit 2020

VANTAA
20.−22.1. osa 1
10.−11.2. osa 2
hakemukset viimeistään 27.12.2019

OULU
24.−26.2. osa 1
16.−17.3. osa 2
hakemukset viimeistään 31.1.

JYVÄSKYLÄ
23.−25.3. osa 1
14.−15.4. osa 2
hakemukset viimeistään 28.2.

HELSINKI
20.−22.4. osa 1
11.−12.5. osa 2
hakemukset viimeistään 27.3.

KUOPIO
14.−16.9. osa 1
5.−6.10. osa 2
hakemukset viimeistään 21.8.

TAMPERE
26.−28.10. osa 1
16.−17.11. osa 2
hakemukset viimeistään 2.10.
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Luottamusmiesten jatkokurssit

Sinä, jo hetken luottamusmiehenä toiminut aktii-
vimme, joka olet käynyt peruskoulutuksen! Nyt 
olisi aika lähteä jatkokurssille, joka syventää pe-
ruskurssilla oppimiasi asioita. 

Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa poh-
dimme luottamushenkilöidemme kohtaamia 
haasteita työmaa- ja yritystasolla. Pohdimme yh-
dessä harjoitusten ja keskustelutehtävien kautta, 
miten kehität neuvottelutaitojasi, parannat vies-
tintää ja tutustut rakennusalan sosiaalikysymyk-
siin. 

Luottamusmiehen yksi keskeinen rooli on kehittää 
työpaikkaa. Mietimme yhdessä, miten yritykses-
säsi voitaisiin parantaa sopimusjärjestelmiä sekä 
kehittää työntekijöiden asemaa pyrkien tasa-ar-
voiseen työyhteisöön.

Koulutuksessa tapaat kymmeniä luottamusmiehiä 
eri puolilta Suomea. Kouluttajina toimivat Raken-
nusliiton alue- ja edunvalvontaosaston toimitsijat, 
joiden kanssa voit verkostoitua ja vaihtaa koke-
muksia. 

Rakennusliiton luottamusmiesten jatkokurssi on 
tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen 
luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille.

Jatkokurssit 2020
 
TURKU     
4.−6.5. osa 1
25.−27.5. osa 2
hakemukset viimeistään 10.4.

HELSINKI
28.−30.9. osa 1
19.−21.10. osa 2
hakemukset viimeistään 4.9.

OULU
9.−11.11. osa 1
30.11.−2.12. osa 2
hakemukset viimeistään 16.10.
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Työsuojeluvaltuutettujen 
koulutukset
Työsuojeluvaltuutettujen 
peruskurssit

Onko sinut juuri valittu työsuojeluvaltuutetuksi 
tai olet toiminut jo hetken tehtävässä, muttet ole 
käynyt Rakennusliiton järjestämää työsuojeluval-
tuutettujen peruskurssia?

Onnittelut valinnastasi tärkeään tehtävään! Us-
komme, että peruskurssimme antaa sinulle hyvät 
eväät rakentaa turvallisempaa ja terveellisempää 
työpaikkaa tai yritystä. 

Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa selvi-
tämme käytännönläheisten neuvottelu- ja kes-
kusteluharjoitusten 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 turvallisemmak-
si ja sopimusjärjestelmiä parantaa. Tutustut tuki-
verkostoosi tavaten työsuojelusihteerin, alue- ja 
keskustoimiston toimitsijoita sekä kymmeniä eri 
työmaiden ja yrityksien työsuojeluvaltuutettuja, 
joiden kanssa pääset vaihtamaan kokemuksia.

Rakennusliiton työsuojeluvaltuutettujen perus-
kurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopi-
musalojen työsuojelu- ja varatyösuojeluvaltuute-
tuille. 

Peruskurssit 2020

VANTAA
20.−22.1. osa 1
10.−11.2. osa 2
hakemukset viimeistään 27.12.2019

OULU
24.−26.2. osa 1
16.−17.3. osa 2
hakemukset viimeistään 31.1.

JYVÄSKYLÄ
23.−25.3. osa 1
14.−15.4. osa 2
hakemukset viimeistään 28.2.

HELSINKI
20.−22.4. osa 1
11.−12.5. osa 2
hakemukset viimeistään 27.3.

KUOPIO
14.−16.9. osa 1
5.−6.10. osa 2
hakemukset viimeistään 21.8.

TAMPERE
26.−28.10. osa 1
16.−17.11. osa 2
hakemukset viimeistään 2.10.
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Työsuojeluvaltuutettujen 
jatkokurssit

Sinä, jo hetken työsuojeluvaltuutettuna toiminut 
aktiivimme! Nyt olisi hyvä aika sopia työnantajan 
kanssa jatkokurssille osallistumisesta. 

Kaksiosaisella alueellisella työsuojelun jatkokurs-
silla vahvistat osaamistasi työsuojeluasioissa. Poh-
dimme miten kehittää työpaikkasi työympäristöä 
ja miten tunnistaa turvallisuusriskit. Kehitämme 
neuvottelu- ja keskustelutehtävien kautta neuvot-
telutaitojasi, parannamme viestintääsi ja tutustut 
syvemmin muun muassa rakennusalan työturval-
lisuus- ja sosiaalikysymyksiin.

Työsuojeluvaltuutetun yksi keskeinen rooli on ke-
hittää työpaikkaa. Mietimme yhdessä, miten yri-
tyksessäsi ja työpaikallasi voitaisiin parantaa so-
pimusjärjestelmiä ja rakentaa yhä turvallisempaa 
työympäristöä.

Koulutuksessa tapaat kymmeniä työsuojeluval-
tuutettuja eri puolilta Suomea. Kouluttajina toimi-
vat Rakennusliiton alue- ja edunvalvontaosaston 
toimitsijat, joiden kanssa voit verkostoitua ja vaih-
taa kokemuksia. 

Rakennusliiton työsuojelun jatkokurssi on tarkoi-
tettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen työ-
suojelu- ja varatyösuojeluvaltuutetuille.

Jatkokurssit 2020
 
TURKU      
4.−6.5. osa 1
25.−27.5. osa 2
hakemukset viimeistään 10.4.

HELSINKI
28.−30.9. osa 1
19.−21.10. osa 2
hakemukset viimeistään 4.9.

OULU
9.−11.11. osa 1
30.11.−2.12. osa 2
hakemukset viimeistään 16.10.
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 Tammikuu
  18.−19.1.  Vaikuttaja 2019, lähijakso 4, Turku   
 20.−21.1.  Yhteysmieskoulutus, Vantaa 
  20.−22.1.  Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Vantaa 
  20.−22.1.  Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Vantaa 
 27.−28.1.  Yhteysmieskoulutus, Tampere  

 Helmikuu
 10.−11.2. Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Vantaa 
 10.−11.2. Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Vantaa 
 12.−14.2. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssi, Jyväskylä 
 24.−25.2.  Yhteysmieskoulutus, Oulu 
 24.−26.2.  Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Oulu 
 24.−26.2.  Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Oulu 
 
 Maaliskuu
 2.−3.3.  Yhteysmieskoulutus, Kouvola 
 12.-13.3. Esiintymistaito, Helsinki 
 16.−17.3. Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Oulu 
 16.−17.3. Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Oulu 
 19.−22.3.  Vaikuttaja 2019, lähijakso 5, opintomatka  
 23.−24.3.  Yhteysmieskoulutus, Jyväskylä 
 23.−25.3.  Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Jyväskylä 
 23.−25.3.  Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Jyväskylä 

 Huhtikuu
 4.−5.4.  Vaikuttaja 2020, lähijakso 1, Helsinki 
  14.−15.4. Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Jyväskylä 
 14.−15.4. Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Jyväskylä 
  20.−21.4.  Yhteysmieskoulutus, Helsinki 
 20.−22.4. Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Helsinki  
 20.−22.4. Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Helsinki  

 Toukokuu
 4.−6.5.  Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 1, Turku 
 4.−6.5.  Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 1, Turku 
 11.−12.5. Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Helsinki 
 11.−12.5. Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Helsinki 
 18.−19.5. Neuvottelutaito, Helsinki 
 25.−27.5. Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 2, Turku 
 25.−27.5. Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 2, Turku 
 

#RLkoulutus-kurssikalenteri 2020
  



 Elokuu
 31.8.−1.9.  Yhteysmieskoulutus, Lahti 

  Syyskuu
  10.-11.9. Esiintymistaito, Vantaa 
  14.−15.9.  Yhteysmieskoulutus, Kuopio 
 14.−16.9.  Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Kuopio 
 14.−16.9.  Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Kuopio 
 19.−20.9. Vaikuttaja 2020, lähijakso 2, Jyväskylä 
 21.−22.9.  Yhteysmieskoulutus, Vaasa 
 28.−30.9.  Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 1, Helsinki 
 28.−30.9.  Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 1, Helsinki 
 
 Lokakuu
 5.−6.10. Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Kuopio 
 5.−6.10. Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Kuopio  
 12.−13.10.  Yhteysmieskoulutus, Rovaniemi 
 19.−21.10. Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 2, Helsinki 
 19.−21.10. Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 2, Helsinki 
 26.−27.10.  Yhteysmieskoulutus, Tampere 
 26.−28.10.  Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1, Tampere 
 26.−28.10.  Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 1, Tampere 

 Marraskuu
 9.−11.11.  Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 1, Oulu 
 9.−11.11.  Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 1, Oulu 
 16.−17.11. Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2, Tampere  
 16.−17.11. Työsuojeluvaltuutetun peruskurssi, osa 2, Tampere  
 21.−22.11. Vaikuttaja 2020, lähijakso 3, Tampere 
 23.−25.11. Työoikeuden peruskurssi, Helsinki 
 30.11.−2.12.  Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 2, Oulu 
 30.11.−2.12.  Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi, osa 2, Oulu 

 Joulukuu
 12.−13.12.  Sosiaalinen media järjestötoiminnassa, Tampere

#RLkoulutus-kurssikalenteri 2020
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Luottamushenkilöiden 
täydennyskoulutukset
Luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettujen
täydennyskurssi

Täydennyskurssi kokoaa liiton kaikkien sopimus-
alojen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 
yhteen kolmeksi päiväksi. Tapaamisessa pureudu-
taan työmarkkinoiden ja rakennusalan ajankohtai-
siin kysymyksiin. Käydään läpi, mitä uutta työ- ja 
työsuojelusäädännössä on tapahtumassa. 

Kouluttamassa on toimitsijoita, liiton johtoa ja 
muita asiantuntijoita. Täydennyskurssi on luotta-
mushenkilöille mainio paikka päivittää edunval-
vontaosaamistaan sekä verkostoitua laajasti yri-
tys- ja sopimusalakohtaisesti. 

Koulutus on tarkoitettu luottamus- ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelu- ja varatyösuojelu-
valtuutetuille.

12.−14.2. Jyväskylä
hakemukset viimeistään 17.1. 

Esiintymistaito

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 
tehtävänä on edistää hyvää työturvallisuutta ja 
edunvalvontaa työpaikka- ja yritystasolla. Teh-
tävän hoitaminen onnistuneesti edellyttää asia-
osaamisen lisäksi myös hyviä esiintymis- ja vuo-
rovaikutustaitoja. Olet päivittäin tekemisissä niin 
yrityksesi työntekijöiden, työnantajien edustajien 
ja mahdollisesti aliurakoitsijoiden kanssa sekä sa-
tunnaisemmin muiden, niin liiton kuin toistenkin 
yhteistyötahojen kanssa. Hyvän työturvallisuus- ja 
sopimiskulttuurin luomisessa tärkeää on vuoro-
vaikutus.

Tällä kurssilla liitto haluaa tukea sinua kehittämään 
esiintymis- ja vuorovaikutustaitojasi. Käytännön 
harjoitteiden kautta opit esiintymisvarmuutta ja 
ratkot vuorovaikutushaasteita. 

12.−13.3. Helsinki
hakemukset viimeistään 19.2. 

10.−11.9. Vantaa
hakemukset viimeistään 19.8. 



Vaikuttaja 2020 -koulutus

Oletko rakennusliittolainen edunvalvoja ja haluai-
sit kehittää osaamistasi pidempikestoisessa koulu-
tuksessa? 

Hae Vaikuttaja-koulutukseen! Opinto-ohjelman 
tavoitteena on vahvistaa aktiivisten jäsentemme 
taitoja ja samalla parantaa liiton edunvalvonnal-
lista otetta niin työmaa-, osasto- kuin muillakin 
organisaatiotasoilla. 

Vaikuttaja-koulutus kestää vuoden ja siinä on nel-
jä kahden päivän lähijaksoa sekä lopuksi opinto-
matka yhdessä valittavaan ulkomaankohteeseen. 
Jaksot ovat viikonloppuisin mahdollistaen helpon 
osallistumisen koulutukseen. Sen lisäksi ohjel-
maan kuuluvat etätyöt ja yhteinen verkkopohjai-
nen opiskelualusta.

4.−5.4. lähijakso 1, Helsinki
19.−20.9. lähijakso 2, Jyväskylä
21.−22.11. lähijakso 3, Tampere
hakemukset viimeistään 13.3. 

Työoikeuden kurssi

Tervetuloa Rakennusliiton juristien vetämälle työ-
oikeuden kurssille, jossa pureudutaan lakeihin eri-
tyisesti rakennusalan näkökulmasta. Harjoitusten 
kautta saat kokonaiskuvan työelämän oikeudelli-
sista kysymyksistä. Tehtävät sivuavat muun muas-
sa työsopimuslakia, työturvallisuuslakia, vuosilo-
malakia, syrjintäsuojaa ja työaikalakia. 

Koulutuksesta on hyötyä niin työsuojeluvaltuute-
tuille kuin luottamusmiehille. Kurssilta saat väli-
neitä ja kokemusta, joilla vahvistat edunvalvonta-
osaamistasi. 

23.−25.11. Helsinki
hakemukset viimeistään 30.10. 

Neuvottelutaito (uutuus!)

Neuvottelutaito on luottamushenkilön keskeisiä 
osaamisalueita. Vahvaa edunvalvontaa tukee neu-
votteluprosessin osaaminen eri vaiheissa. 

Koulutuksen tavoitteita:
- Tunnet neuvotteluprosessiin, ja osaat 
viedä asioita eteenpäin keskustelun kautta 
tavoitteellisesti
- Osaat kysyä neuvotteluissa oikeita 
kysymyksiä ja argumentoida tietopohjalta
- Pyrit hyvään vuorovaikutukseen
- Haet ratkaisua, joka ei ole pattitilanne, 
ja säilyttää luottamuksen
- Kehität viestimistäsi neuvottelutilanteissa

Koulutus on suunnattu yritysten ja työpaikkojen 
luottamushenkilöille. Kurssi on työnantajatuen 
piirissä.

18.−19.5. Helsinki
hakemukset viimeistään 24.4. 
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Yhteysmieskoulutus

Talonrakennusalan yhteysmies, tuntuuko luotta-
mustehtäväsi vielä hieman epäselvältä? Ei hätää, 
tule sinua lähellä järjestettävään kahden päivän 
yhteysmieskoulutukseen!

Moni yhteysmieskoulutus järjestetään samanai-
kaisesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutet-
tujen peruskoulutuksen kanssa. Nämä kurssit on 
merkitty tähdellä * viereiseen listaan.

Yhteysmieskurssilla selvitämme harjoituksia ja 
ryhmätöitä tehden, mitkä ovat yhteysmiehen teh-
tävät ja oikeudet. Samalla sinulle selviää, miten 
Rakennusliitto tukee sinua tehtävässäsi. Tutus-
tumme myös työehtosopimukseen ja vahvistam-
me tiedottamista. Kurssin aikana sinulla on hieno 
mahdollisuus verkostoitua alueen muiden yhteys-
miesten sekä luottamusmiesten ja työsuojeluval-
tuutettujen kanssa, jotka ovat samassa yhteydes-
sä omilla kursseillaan.

Yhteysmieskoulutus on tarkoitettu talonrakennus-
alan työssä oleville yhteysmiehille.

VANTAA *
20.−21.1.
hakemukset viimeistään 27.12.2019

TAMPERE
27.−28.1.
hakemukset viimeistään 3.1.

OULU *
24.−25.2.
hakemukset viimeistään 31.1.

KOUVOLA
2.−3.3.
hakemukset viimeistään 7.2.

JYVÄSKYLÄ *
23.−24.3.
hakemukset viimeistään 28.2.

HELSINKI *
20.−21.4.
hakemukset viimeistään 27.3.

LAHTI
31.8.−1.9.
hakemukset viimeistään 7.8.

KUOPIO *
14.−15.9. 
hakemukset viimeistään 21.8.

VAASA
21.−22.9.
hakemukset viimeistään 28.8.

ROVANIEMI
12.−13.10. 
hakemukset viimeistään 18.9.

TAMPERE *
26.−27.10. 
hakemukset viimeistään 2.10.
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Järjestökoulutus

Rakennusliitto pilotoi vuoden 2020 aikana pu-
heenjohtaja- ja sihteerikoulutuksen sähköisessä 
oppimisympäristössä. Tiedotamme ajankohdista 
liiton liiton sivujen ja sosiaalisen median kanavien 
kautta. Samoilla kanavilla kerromme muusta jär-
jestökoulutuksesta.

Tutustu järjestökoulutuksiin myös näiden tahojen 
järjestämänä:

Murikka-opisto 
https://www.murikka-opisto.fi/koulutus

Kiljavan opisto
https://kio.fi/kaikki-kurssit/

Kansan Sivistystyön Liitto KSL
https://www.ksl.fi/koulutusta/koulutuskalenteri/

Työväen Sivistysliitto TSL
https://www.tsl.fi/koulutus/kurssikalenteri.html

Sosiaalinen media 
järjestötoiminnassa

Tule tutustumaan, miten voit luottamushenkilönä 
tai osaston toimijana viestiä sosiaalisessa medi-
assa. Tutustutaan erilaisiin esimerkkitapauksiin. 
Selvitämme myös, miten järjestää verkkoneuvot-
telu- tai kokous.

12.−13.12. Tampere
hakemukset viimeistään 20.11.

Raksakoutsi - Rakennusliiton 
työpaikkaohjaajakoulutus

Lähde mukaan liiton työpaikkaohjaajakoulutuk-
seen. Järjestämme eri puolilla Suomea koulutuk-
sia, jossa käydään yhteistoiminnallisesti läpi:

- Rakennusliiton työpaikkaohjaajakoulutus
- Työpaikkaohjaajan rooli
- Ammattiin ohjaus ja oppiminen
- Kehittyvä työpaikkaohjaaja

#raksakoutsi-työpaikkaohjaajakoulutukset järjes-
tetään kevään aikana:

27.1. Helsinki
24.2. Rovaniemi
25.2. Oulu 
16.3. Vaasa
23.3. Helsinki

Sovi työpaikalla anssa koulutukseen osallistumi-
sesta. Ilmoittaudu mukaan oman aluetoimistosi 
kautta:

Etelä-Suomi: vilppu.oikarinen@rakennusliitto.fi
Pohjois-Suomi: juha.kauppinen@rakennusliitto.fi

Länsi-Suomen ja Itä-Suomen työpaikkaohjaaja-
koulutuksista saat tietoa aluepäälliköltä:

Länsi-Suomi: jouni.ruotsalainen@rakennusliitto.fi
Itä-Suomi: marko.niskanen@rakennusliitto.fi



Uutta Rakennusliiton
koulutuksessa
Verkkokoulutus

Rakennusliitto tarjoaa vuodesta 2020 alkaen jä-
senilleen verkko-oppimisympäristössä monenta-
soisia koulutuksia erilaisista aiheista. Kursseja voi 
suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta verkon 
kautta niin tietokoneella kuin mobiililaitteillakin.

Seuraa tiedotusta tulevista verkkokoulutuksista 
liiton sivujen sekä sosiaalisen median kautta, ku-
ten myös Rakentaja-lehdestä.

Muun muassa näitä koulutuksia tarjotaan 
verkkokoulutuksena:
- Osaston puheenjohtajan koulutus
- Osaston sihteerin koulutus
- Taloustietoa kaikille
- Tervetuloa Rakennusliittoon
- Työsuojelua eri ammattialoilta
- Työoikeutta ja työehtokoulutusta

Verkko-oppimisympäristö: 
koulutus.rakennusliitto.fi

Urapalvelut

Urapalvelut on Rakennusliiton jäsenille suun-
nattu uusi mahdollisuus itsensä kehittämiseen. 
Tavoitteemme on parantaa jäsentemme työ-
markkina-asemaa ja tarjota työllistymistä tukevia 
palveluita.

Rakennusliitto kulkee jäsenen rinnalla koko työu-
ran ajan. Tarjoamme tukea opiskeluajasta eläköi-
tymiseen sekä työttömyysjaksojen aikana. Ha-
luamme helpottaa jäsenen työnhakua, poistaa 
työllistymisen esteitä ja kehittää osaamista.

Tutustu: urapalvelut.rakennusliitto.fi



Näin haet kurssille

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutuksin aina viimeistään 3 viik-
koa ennen kurssin alkua. 

Kun olet sopinut arkipäivinä järjestettävään luot-
tamushenkilökoulutukseen osallistumisesta työn-
antajasi kanssa, voit täyttää kurssihakemuksen 
joko verkossa tai tulostaa hakemuksen ja joko 
skannata tai lähettää sen postitse. Paperisia kurs-
sihakemuksia saat myös aluetoimistostasi.

• Sähköisen hakulomakkeen voit lähettää 
osoitteessa rakennusliitto.fi/koulutus 
Sähköisestä hakemuksesta lähtee tieto 
työnantajallesi sähköpostiosoitteeseen, 
jonka ilmoitat hakemuksessa. 

• Toimita skannattu kurssihakemus 
osoitteeseen koulutus@rakennusliitto.fi 

• Toimita kurssihakemus postitse osoitteeseen 
Rakennusliitto, koulutus, PL 307, 00531 Helsinki 

Muistathan täyttää hakemuksen kaikki kohdat 
huolellisesti hakuprosessin sujuvoittamiseksi!

Järjestökursseille ei tarvitse toimittaa kurssihake-
musta, vaan voit ilmoittautua kurssille viimeistään 
kolme viikkoa aikaisemmin myös puhelimitse tai 
sähköpostitse.

Oppaan kuvat: 
Unsplash
Tapio Jääskeläinen s. 2, 3 ja 11

Saatko kurssin ajalta palkkaa?

Rakennusliiton jäsen, joka toimii yrityksen tai 
työmaan luottamustehtävässä, saa tehtäväkoh-
taisen koulutuksen ajalta täyden palkan. Tämä 
on määritelty työehtosopimuksen koulutussopi-
muksessa. Kurssista ei aiheudu osallistujalle kulu-
ja. 

Rakennusliitto maksaa kurssin aikana opetuksen, 
ruokailun ja tarvittaessa majoituksen. Matkat kou-
lutuspaikkakunnalle maksetaan yleisen kulkuneu-
votaksan mukaan tai 24 s/km oman auton käytös-
tä. Koulutuksen järjestäjä laskuttaa myöhemmin 
työnantajalta ruokarahan. 

Työnantajatuen piirissä olevat kurssit: luottamus-
mieskurssit, työsuojelukurssit ja yhteysmieskoulu-
tus. 

Kursseilta, jotka eivät ole työnantajatuen piirissä 
(järjestökurssit/viikonloppukurssit), Rakennusliit-
to 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

somessa #RLkoulutus
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