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HYVÄ
rakennusliittolainen,

mukavaa, että tutustut liiton sähköiseen
koulutusoppaaseen. Tämä vuosi on haastanut
meitä monella tapaa muuttamaan ja kehittämään
koulutusta.
Koronakriisin vuoksi lähikoulutus oli keväällä
tauolla ja tätä kirjoittaessa (joulukuun alku) tilanne
on taas haastavampi suuressa osassa Suomea.
Olemme kehittäneet sähköistä oppimisympäristöä.
Digiympäristö demokratisoi opetusta mahdollistaen
itselle sopivana aikana ilman paikkaan sidottua
oppimista. Koronakriisi on vauhdittanut tätä
muutosta. Pyrimme kehittämään materiaaleja
mahdollisimman motivoiviksi. Samalla mietimme
tapoja osallistavaan ohjaamiseen verkossa.

Koulutuksessa haemme laajempia muskeleita
aloittaessamme ensi vuonna yhteistyön
Teollisuusliiton Murikka-opiston kanssa.
Yhteistyö näkyy konkreettisesti luottamushenkilökoulutuksessa, jossa Murikan opettajat
ohjaavat yleisteemat ja Rakennusliiton
asiantuntijat tuovat taasen alakohtaisen tiedot
ja taidot uusille luottamushenkilöille. Haluamme
tarjota myös laajan valikoiman opiston
kurssitarjontaa meidän aktiiveillemme.
Oppimisen iloa vuodelle 2021,
Juhani Lohikoski
koulutuspäällikkö

#RLkoulutus

LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS
PERUSKURSSIT
Uudistuneella peruskurssilla keskiössä on luottamushenkilötoiminnan avaaminen,
työympäristön tunteminen, motivointi, rohkaisu, vertaistuki ja verkostoituminen.
LUOTTAMUSMIEHILLE (5 VRK)
Tampere 23.–27.8. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/lmp_2tampere2021
Oulu 6.–10.9. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/peruskurssit_oulu2021 UUSI
Helsinki 1.–5.11. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/lmp_3helsinki2021
TYÖSUOJELUVALTUUTETUILLE (5 VRK)
Tampere 23.–27.8. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/tsp_2tampere2021
Oulu 6.–10.9. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/peruskurssit_oulu2021 UUSI
Helsinki 1.–5.11. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/tsp_3helsinki2021
JATKOKURSSIT
Uudistuneella jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla opittua entisestään.
LUOTTAMUSMIEHILLE (3 + 3 VRK)
Tampere 13.–15.9. ja 11.–13.10. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/lmj_tampere2021
Oulu 15.–17.11. ja 13.–15.12. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/jatkokurssi_oulu2021
TYÖSUOJELUVALTUUTETUILLE (3 + 3 VRK)
Tampere 13.–15.9. ja 11.–13.10. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/tsj_tampere2021
Oulu 15.–17.11. ja 13.–15.12. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/jatkokurssi_oulu2021
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TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS
VAIKUTTAJAKOULUTUS
Liiton keskeisin järjestökoulutus, jonka tavoitteena on vahvistaa aktiivisten jäsenten
taitoja ja samalla parantaa Rakennusliiton edunvalvonnallista otetta niin työmaa-,
osasto- kuin muillakin organisaatiotasoilla. Koulutus kestää vuoden ja opiskelu tapahtuu
verkossa sekä lähitapaamisina. Vaikuttajakoulutukseen haetaan perustelemalla lyhyesti,
miksi itse olisi hyvä vaikuttaja. Vapaamuotoisen hakemuksen voi laittaa osoitteeseen
koulutus@rakennusliitto.fi
ESIINTYMISTAITO
Käytännön harjoitteiden kautta opettelemme kurssilla esiintymisvarmuutta ja ratkomme
vuorovaikutushaasteita.
Vantaa 2.–3.9. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/esiintymistaito_vantaa2021
NEUVOTTELUTAITO
Neuvottelutaito on luottamushenkilön keskeisiä osaamisalueita. Vahvaa edunvalvontaa
tukee neuvotteluprosessin osaaminen eri vaiheissa. Tutustutaan neuvotteluprosessiin,
argumentointiin, hyvään vuorovaikutukseen ja ratkaisun löytämiseen.
Helsinki 20.–21.5. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/neuvottelutaito_hki2021
TÄYDENNYSKOULUTUS
Kurssi 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.
Tampere 1.–3.12. https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/taykkari2021
MUU TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS
Voit myös tutustua Murikka-opiston koulutustarjontaan https://www.murikka-opisto.fi/
ja hakea luottamushenkilötoimeasi vahvistavaan koulutukseen. Skannaa ja lähetä
kurssihakemus liittoon: koulutus@rakennusliitto.fi
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VERKKOKOULUTUS
Rakennusliitto tarjoaa jäsenille verkossa monentasoisia koulutuksia erilaisista aiheista.
Kursseja voit suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta verkon kautta niin tietokoneella
kuin mobiililaitteillakin. Koulutuksia eri teemoista kehitetään koko ajan lisää jäsentemme
tarpeet huomioiden.
Rakennusliiton verkko-oppimisympäristö: https://koulutus.rakennusliitto.fi/
YHTEYSMIESKOULUTUS
Suoritettuaan verkkokurssin voi yhteysmies osallistua työsuojeluvaltuutettujen
peruskurssille lähiopetuksena.
Yhteysmiesten peruskurssi
Ilmoittaudu: https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/verkko_ytmk
TALOUSTIETOA LUOTTAMUSHENKILÖILLE
Taloustieto yhteisen menestyksen tukena -verkkokurssi auttaa ymmärtämään
yritystalouden perusteet ja käyttämään tätä tietoa hyväksi työelämän eri tilanteissa.
Taloustieto yhteisen menestyksen tukena
Ilmoittaudu: https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/verkko_taloustieto
OSASTOJEN TOIMIHENKILÖKOULUTUS
Ammattiosaston puheenjohtajan ja sihteerin verkkokursseilla kerrataan osaston ja sen
toimihenkilöiden tehtäviä, sekä perehdytään tehtäviin ja rooliin osastossa.
Ammattiosaston puheenjohtajan kurssi
Ilmoittaudu: https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/verkko_aopj
Ammattiosaston sihteerin kurssi
Ilmoittaudu: https://ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/verkko_aosih
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Sähköposti
koulutus@rakennusliitto.fi
Puhelin
020 774 3076
Kursseille ilmoittautuminen
https://rakennusliitto.fi/tapahtumat/

HAKU
kursseille

Verkko-oppimisympäristö
https://koulutus.rakennusliitto.fi/
Rakennusliiton koulutussivu
https://rakennusliitto.fi/jasenyys/koulutukset/
Some
#RLkoulutus

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen lähiopetuskurssit kuuluvat
työnantajantuen korvauspiiriin eli mainituissa tehtävissä toimivat saavat
täyden palkan kurssin ajalta. Kurssiin sisältyy ruokailu, matkakulut sekä
tarvittaessa majoitus. Kurssista ei aiheudu osallistujalle kuluja.

