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Peruskurssit 2022

Peruskurssi (5 vrk)    Paikkakunta  Ajankohta  Paikka 

Luottamusmiesten peruskurssi  Tampere 10.–14.1.  Murikka-opisto
Työsuojelun peruskurssi   Tampere 10.–14.1.  Murikka-opisto 
Luottamusmiesten ja työsuojelun
peruskurssi    Oulu  14.-18.2. Sokos Hotel Arina
Luottamusmiesten peruskurssi  Helsinki  4.–8.4.   Murikka Helsinki 
Työsuojelun peruskurssi   Helsinki 4.–8.4.   Murikka Helsinki
Luottamusmiesten peruskurssi  Tampere 9.–13.5.  Murikka-opisto 
Työsuojelun peruskurssi   Tampere 9.–13.5.  Murikka-opisto 
Luottamusmiesten peruskurssi  Tampere  5.-9.9.   Murikka-opisto 
Työsuojelun peruskurssi   Tampere  5.-9.9.   Murikka-opisto 
Luottamusmiesten peruskurssi  Helsinki  31.10.–4.11.     Murikka Helsinki 
Työsuojelun peruskurssi   Helsinki  31.10.–4.11.   Murikka Helsinki 

 

Jatkokurssi (3 + 3 vrk)   Paikkakunta  Ajankohta  2. osa   Paikka 

Luottamusmiesten jatkokurssi  Helsinki  21.–23.3.  4.–6.5.   Murikka Helsinki 
Työsuojelun jatkokurssi   Helsinki  21.–23.3.  4.–6.5.   Murikka Helsinki 
Luottamusmiesten jatkokurssi  Tampere  12.–14.9.   10.–12.10.  Murikka-opisto 
Työsuojelun jatkokurssi   Tampere  12.–14.9.   10.–12.10.  Murikka-opisto 
Luottamusmiesten ja työsuojelu-
valtuutettujen jatkokurssi  Oulu  19.-21.9. 17.-19.10. Sokos Hotel Arina
 

     Paikkakunta  Ajankohta  Paikka 

Täydennyskurssi    Tampere  30.3.-1.4.   Scandic Rosendahl 
Esiintymistaito    Tampere   3.–4.2.   Sokos Hotel Torni 
Esiintymistaito    Helsinki   22.–23.9.          Scandic Pasila
Neuvottelutaito    Helsinki   2.-3.6.                Scandic Pasila
  
Vaikuttaja 22, jakso 1                          Tampere            23.–24.4.          Sokos Hotel Torni 
Vaikuttaja 22, jakso 2                         Jyväskylä           17.–18.9.    Sokos Hotel Alexandra  
Vaikuttaja 22, jakso 3                          Helsinki              19.–20.11.       Scandic Pasila   

Peruskurssit 2022 

  Jatkokurssit 2022 

 Muut kurssit 2022 



Luottamusmies koulutus  

Luottamusmiesten peruskurssilla opitaan ajanmu-
kaiset luottamusmiehen perustiedot ja –taidot. 
Tutustaan työehtosopimuksiin, luottamusmiehen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä harjoitellaan neu-
vottelutaitoja. 

Luottamusmiesten jatkokurssilla syvennetään perus-
kurssilla opittua osaamista. 

Työsuojelu valtuutetun koulutus  

Työsuojelun peruskurssilla opitaan perustiedot 
rakennusalan työsuojelukysymyksistä, arvioidaan 
työympäristöä, työsuojeluhenkilöstön tehtävistä 
sekä oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Työsuojelun jatkokurssi syventää ja laajentaa osallis-
tujien tietoja ja taitoja työympäristön kehittämisessä 
ja työsuojeluongelmien poistamisessa. 

Luottamus henkilöiden  
täydennyskurssi   

Vuosittaisella luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuu-
tettujen täydennyskurssilla on ohjelmassa ajankoh-
taisia teemoja luottamustehtäviin liittyen. Työpajois-
ta löytyy kiinnostavaa ohjelmaa ja keskusteltavaa 
jokaiselle luottamushenkilölle. Lisäksi tapahtumassa 
tavataan muita luottamushenkilöitä ympäri Suo-
men, liiton asiantuntijoita sekä kiinnostavia vieraile-
via puhujia.

Vaikuttajakoulutus 

Liiton keskeisin järjestökoulutus, jonka tavoitteena 
on vahvistaa aktiivisten jäsenten taitoja ja samalla 
parantaa Rakennusliiton edunvalvonnallista otetta 
niin työmaa-, osasto- kuin muillakin organisaatiota-
soilla. Koulutus kestää vuoden ja opiskelu tapahtuu 
verkossa sekä viitenä viikonlopun lähitapaamisina.

Vaikuttajakoulutukseen haetaan perustelemalla 
lyhyesti, miksi itse olisi hyvä vaikuttaja. Vapaamuo-
toisen hakemuksen voi laittaa osoitteeseen osaaja@
rakennusliitto.fi

Nokkamieskoulutus 
(Talonrakennus TES)

Toimitko tai haluaisitko toimia työporukan nokkamiehe-
nä / tiiminvetäjänä? Rakennusliiton nokkamieskoulutuk-
sessa käydään läpi muun muassa nokkamiehen tehtäviä 
ja ominaisuuksia, sekä urakkatyömääräyksiä ja urakan-
laskentaa. Lisäksi koulutuksessa jaetaan erilaisia toimin-
tatapoja ja kokemuksia sekä pohditaan tehokkaampia 
keinoja tehtävästä suoriutumiseen. Koulutus koostuu 
päivän mittaisesta lähikoulutuksesta sekä verkossa suori-
tettavasta ennakko-osuudesta.

Digitaidot
 
Rakennusliitto kouluttaa jäsenilleen digitaitoja kahdessa 
eri koulutushankkeessa.

Osaamisen ohjaksissa -perustaitokoulutushankkeessa 
(TSL) koulutetaan perusdigitaitoja. Maksuttomat koulu-
tukset on tarkoitettu perustaitojen kohennusta kaipaavil-
le ja ne järjestetään lähikoulutuksena.

Rakennusliitto on mukana myös SkillPlus-hankkeessa, 
jossa koulutetaan digitaalisia taitoja perusteet jo hallitse-
ville. Maksuttomia koulutuksia järjestetään etä-, verkko-, 
ja lähikoulutuksena. Googlen hyväntekeväisyysorgani-
saatio Google.org tukee kaksivuotista hanketta vuosina 
2021-2022. Hankkeessa on mukana SAK, TSL ja muita 
liittoja.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Rakennusliitto järjestää työttömille jäsenilleen työtur-
vallisuuskorttikoulutuksia. Koulutuksia järjestetään sekä 
lähi- että verkkokoulutuksina.



Tutustu liiton jäsenille luotuun helppokäyttöiseen 
verkko-oppimisympäristöön. Kursseja voit suorit-
taa ajasta ja paikasta riippumatta. Tarvitset vain 
tietokoneen tai mobiililaitteen. Verkosta löydät 
monenlaisia kursseja ja teemoja, joita kehitetään 
jäsenten tarpeet huomioiden.

Verkkokursseille ilmoittaudut helposti  
osoitteessa rakennusliitto.fi/tapahtumat

 

Yhteysmieskoulutus

Talorakennuksen sopimusalalla yhteisen työpaikan työsuoje-
luvaltuutettu voidaan valita kaikkien työpaikan työntekijöiden 
yhteysmieheksi. Rakennusliitto tarjoaa yhteysmiehille säh-
köisen verkkokoulutuksen, jossa pureudutaan yhteysmiehen 
keskeisiin tehtäviin ja oikeuksiin.
Kurssin voi käydä yhdessä muiden yhteysmiesten kanssa tai 
yksinään oman tahtiin.

Suoritettuaan verkkokurssin suosittelemme vahvasti, että 
yhteysmies käy työsuojeluvaltuutettujen perus- ja jatkokurssit.

Osastojen  
toimihenkilökoulutus

Ammattiosaston puheenjohtajan ja sihteerin verkkokursseilla 
selvitetään osaston ja sen toimihenkilöiden tehtäviä, sekä 
perehdytään tehtäviin ja rooliin osastossa. Samalla pohditaan 
miten toimintaa voisi kehittää niin, että hyödyttäisi laajasti 
osaston jäseniä ja olisi toimijoille motivoivaa.

Osallistu alkuvuodesta 2022 avattavalle liiton uudistetulle 
sähköiselle toimihenkilökoulutukselle. 

Opi kätevästi verkossa!

Taloustietoa
luottamushenkilöille

Taloustieto yhteisen menestyksen tukena -verkkokurssi auttaa 
ymmärtämään yritystalouden perusteet ja käyttämään tätä 
tietoa hyväksi työelämän eri tilanteissa. Suosittelemme tätä 
koulutusta etenkin yritysten pääluottamusmiehille, mutta se 
on avoin myös muille kiinnostuneille.

Rakennuspiirustukset tutuiksi

Opi millaisia piirustuksia ja merkkejä käytetään rakennus- ja 
LVI-suunnitelmissa. 
Opiskelijalle kurssissa on varmasti paljon uutta ja hyödyllistä 
tietoa, kokenut rakentaja tai asentaja saa kurssista vahvistusta 
aiemmalle osaamiselleen. Kurssi koostuu lyhyistä videoluen-
noista ja niihin liittyvistä harjoituksista. Kurssin voi suorittaa 
omassa tahdissa, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Työnhaun ABC

Työnhaun ABC -verkkokurssi johdattaa työnhakuun. Itseopis-
keltavalla kurssilla tutustuu työnhaun prosessin eri vaiheisiin, 
ja saa paljon hyödyllisiä vinkkejä omaan työnhakuun. Kurssilla 
saa tukea oman työnhakutilanteen kartoittamiseen, oman 
osaamisen tunnistamiseen, työnhaun asiakirjojen laatimiseen, 
työnantajien kontaktointiin sekä piilotyöpaikkojen etsintään. 
Maksuttoman kurssin voit suorittaa omassa tahdissa, ajasta ja 
paikasta riippumatta.



Näin ilmoittaudut koulutuksiin
 
Ilmoittaudu kursseille Rakennusliiton 
tapahtumakalenterin kautta 
rakennusliitto.fi/tapahtumat

Ole tarvittaessa yhteydessä ja kysy lisää:
osaaja@rakennusliitto.fi tai 
Juhani Lohikoski puh. 050 366 1171 
Marjukka Hilbert puh. 040 707 8601

Murikka-opiston ja Kiljavan opiston koulutukset
Murikka-opiston luottamushenkilöiden toimintaa vahvistaviin koulutuksiin tai Kiljavan 
opiston toimihenkilöille kohdennettuihin järjestökoulutuksiin haetaan kurssilomakkeella 
joka lähetetään skannattuna liittoon: osaaja@rakennusliitto.fi

Koulutuksiin liittyvät kulut 
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kurssit kuuluvat työnantajatuen korvauspii-
riin eli mainituissa tehtävissä toimivat saavat täyden palkan kurssin ajalta. 
Kurssiin sisältyy ruokailu ja tarvittaessa majoitus.    

Kursseilta, jotka eivät ole työnantajatuen piirissä (lähinnä järjestökurssit), 
maksaa Rakennusliitto valitsemiensa koulutettavien opetuksen, ruokailut ja matkakulut. 
Mikäli koulutus osuu työpäivälle, voit hakea korvausta ansionmenetyksestä. 

Rakennusliitto korvaa matkakuluja 0,25 €/km lyhintä reittiä käyttäen tai matkaliput 
julkisessa joukkoliikenteessä sekä tarvittaessa kurssistipendin työstä opintovapaalla olevalle 
jäsenelle.

Tule mukaan 
ja 

kartuta 
osaamistasi!


