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Peruskurssi (5 vrk)    Paikkakunta  Ajankohta  

Luottamusmiesten peruskurssi  Tampere 9.–13.1.  
Työsuojelun peruskurssi  Tampere 9.–13.1.  
Luottamusmiesten peruskurssi Helsinki 13.–17.2.
Työsuojelun peruskurssi  Helsinki 13.–17.2.
Luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettujen 
peruskurssi     Oulu    17.–21.4. 
Luottamusmiesten peruskurssi  Tampere 29.5.–2.6.  
Työsuojelun peruskurssi  Tampere 29.5.–2.6. 
Luottamusmiesten peruskurssi  Helsinki  4.–8.9.   
Työsuojelun peruskurssi  Helsinki 4.–8.9.  
Luottamusmiesten peruskurssi  Tampere  30.10.–3.11.
Työsuojelun peruskurssi  Tampere 30.10.–3.11.  

 

Jatkokurssi (4 vrk)    Paikkakunta  Ajankohta   

Luottamusmiesten ja  
työsuojeluvaltuutettujen jatko Tampere 23.–26.1.  
Luottamusmiesten ja  
työsuojeluvaltuutettujen jatko  Helsinki 18.–21.9.
Luottamusmiesten ja  
työsuojeluvaltuutettujen jatko Oulu  11.–14.12. 
 

     Paikkakunta  Ajankohta  
Luottamusmiesten ja  
työsuojeluvaltuutettujen  
täydennyskurssi   Hämeenlinna 8.–10.2.  
Esiintymistaito    Tampere  13.–14.4.
Esiintymistaito    Helsinki           5.–6.10.   
Neuvottelutaito    Helsinki  16.–17.11. 
Vaikuttajat 23       1. lähijakso  Jyväskylä          20.–21.5.  
Vaikuttajat 23       2. lähijakso  Helsinki 16.–17.9.
Vaikuttajat 23       3. lähijakso  Tampere 2.–3.12.

Peruskurssit 2023 

  Jatkokurssit 2023 

 Muut kurssit 2023 

Luottamushenkilö-
foorumit 2023
VERKOSSA (2 h/kk)

 10.1.
 7.2.
 7.3.
 11.4.
 9.5.
 12.9.
 10.10.
 14.11. 

 19.12.

Luottamushenkilö-
foorumiin voi osallistua 
tietokoneella, 
älypuhelimella tai 
tabletilla!

Foorumit järjestetään kello 13.30–
15.30 välisenä aikana ja 
luottamushenkilöillä on oikeus käyttää 
luottamushenkilövapaitaan siihen 
osallistumiseen. 



Vaikuttajakoulutus 

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

Lähitapaamisissa aiheina on muun muassa minä vaikut-
tajana, liiton yhteiskunnallinen rooli, kuinka vaikutan 
paikallistasolla, miten voin vaikuttaa liitossa, työelämän 
muutokset, minä esiintyjänä sekä hyvinvointi osana 
rakennusliittolaisen arkea. 

Vaikuttajakoulutukseen haetaan perustelemalla lyhyesti, 
miksi itse olisi hyvä vaikuttaja. Vapaamuotoisen hake-
muksen 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.

Työturvallisuuskorttikoulutus  
työttömille jäsenille

Rakennusliitto järjestää työttömille jäsenilleen maksutto-
mia työturvallisuuskorttikoulutuksia verkossa. Koulutus 
koostuu videon välityksellä käytävästä opetuksesta ja Ra-
kennusliiton verkko-oppimisympäristössä suoritettavas-
ta itsenäisestä opiskelusta. Osallistuminen onnistuu sekä 
tietokoneella, että älypuhelimella. Koulutuksessa pärjää 
perusdigitaidoilla. Koulutuksia järjestetään noin kerran 
kuukaudessa. Seuraa ilmoittelua tapahtumakalenterista
rakennusliitto.fi/tapahtumat

Luottamusmies koulutus  

Luottamusmiesten peruskurssilla opitaan ajanmukaiset 
luottamusmiehen perustaidot ja –tiedot. Tutustaan työeh-
tosopimuksiin, luottamusmiehen oikeuksiin ja tehtäviin, 
harjoitellaan neuvottelutaitoja, osallistutaan puheenjohta-
jan kyselytunnille sekä kuullaan Rakennusliiton tuki luotta-
mushenkilöille. 

Luottamusmiesten jatkokurssilla syvennetään edunvalvon-
taa työmailla ja yrityksissä. Vahvistetaan luottamusmiehen 
työyhteisötaitoja, pohditaan perehdytystä, työhyvinvointia 
ja jaksamisesta sekä kehitetään työehtosopimusosaamista, 
neuvottelu- ja viestintätaitoja.  

Työsuojelu valtuutetun koulutus  

Työsuojelun peruskurssilla opitaan perustiedot rakennus-
alan työsuojelukysymyksistä, arvioidaan työympäristöä, 
työsuojeluhenkilöstön tehtävistä sekä oikeuksista ja velvol-
lisuuksista. Osallistut myös puheenjohtajan kyselytunnille 
sekä tapaat liiton työympäristöasiantuntijan ja sosiaalipoliit-
tisen asiantuntijan liiton päivässä. 

Työsuojelun jatkokurssi syventää ja laajentaa osallistujien 
tietoja ja taitoja työympäristön kehittämisessä ja työsuoje-
luongelmien poistamisessa. Vahvistat työsuojeluvaltuutetun 
työyhteisötaitoja, tutustut työturvallisuuden ajankohtaisiin 
kysymyksiin sekä tulevaisuuden näkymiin. Pohdit pölyntor-
juntaa, työhyvinvointia ja jaksamista sekä vahvistat neuvot-
telutaitojasi. 

Luottamus henkilöiden  
täydennyskurssi   

Vuosittaisella luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 
täydennyskurssilla on ohjelmassa ajankohtaisia teemoja 
edunvalvontaan ja työympäristön kehittämiseen liittyen. 
Työpajoista löytyy kiinnostavaa ohjelmaa ja keskustelta-
vaa jokaiselle luottamushenkilölle. Lisäksi tapahtumassa 
tavataan muita luottamushenkilöitä ympäri Suomen, liiton 
asiantuntijoita sekä kiinnostavia vierailevia puhujia. 

Luottamushenkilöfoorumi

Luottamushenkilöfoorumi on kerran kuukaudessa eri tee-
moilla järjestettävä verkkokohtaaminen luottamusmiehille 
ja työsuojeluvaltuutetuille. Foorumit järjestetään Raken-
nusliiton osallistavalla verkkoyhteistyöalustalla, jossa kaikki 
saavat äänensä kuuluviin erilaisten äänestysten ja kysymys-
ten kautta. Ajankohtaiset teemat vaihtelevat aina harmaan 
talouden torjunnasta TES-neuvotteluihin ja työsuojelu-
asioihin. Mukana on myös teeman mukaisia asiantuntijoita 
vastaamassa ja kommentoimassa osallistujien kysymyksiin.



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

Yhteysmieskoulutus

Talorakennuksen sopimusalalla yhteisen työpaikan työsuoje-
luvaltuutettu voidaan valita kaikkien työpaikan työntekijöiden 
yhteysmieheksi.  

Rakennusliitto tarjoaa yhteysmiehille verkkokoulutuksen, jossa 
käydään läpi videoiden ja tehtävien avulla keskeisiä kysymyk-
siä, joita sinulle tulee yhteysmiehen roolissa vastaan. Edistät 
taitojasi työntekijöiden edustajana, parannat viestintääsi, opit 
hakemaan tietoa ja vahvistamaan jäsenhankintaa. Pohdimme 
yhteysmiehen oikeuksia ja tehtäviä, sekä sitä miten vahvistat 
tukiverkostoasi. Voit kätevästi verkostoitua muiden kurssilais-
ten kanssa. 

Kurssi on itseopiskeltava ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. 
Koulutuksen ohjaaja tukee sinua kurssin aikana sekä antaa 
palautetta. 

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

Osastojen  
toimihenkilökoulutus

Rakennusliiton ammattiosaston puheenjohtajan ja -sihteerin 
verkkokursseilla tutustutaan osaston ja sen toimihenkilöiden 
tehtäviin. Kursseilla syvennytään erityisesti puheenjohtajan 
ja sihteerin tehtävään sekä rooliin osastossa. Osallistuja osaa 
kurssin suoritettuaan tunnistaa kokoustoiminnan periaatteet ja 
kokouksen eri vaiheet. Osallistua osaa kertoa mikä on yhdistys 
ja miksi ammattiosastoja on olemassa. Kurssilla syvennytään 
myös viestinnän merkitykseen osastotoiminnassa. Lopuksi 
pohditaan, miten toimintaa voisi kehittää niin, että se hyödyt-
tää laajasti osaston jäseniä ja on toimijoille motivoivaa. 

Kurssi on itseopiskeltava ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. 
Kuhunkin osioon kuuluu luettavaa materiaalia, jonka voi myös 
kuunnella. Jokaisen osion jälkeen voi testata osaamisensa 
pienen kyselyn avulla. Kurssin lopuksi voi tulostaa itselleen 
todistuksen. 

Opi kätevästi verkossa!

Taloustietoa
luottamushenkilöille

Taloustieto yhteisen menestyksen tukena -verkkokurssi auttaa 
ymmärtämään yritystalouden perusteet ja hyödyntämään tätä 
tietoa työelämän eri tilanteissa. Kurssi opettaa keskustelemaan 
talousasioista uskottavasti ja tasa-arvoisesti sekä tekemään 
parempia päätöksiä.  Suosittelemme kurssia etenkin yritysten 
pääluottamusmiehille, mutta se on avoin myös muille 
kiinnostuneille. 

Kurssi on itseopiskeltava ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. 
Kurssi koostuu videoista, tekstimateriaalista ja innostavista 
harjoituksista. 

Rakennuspiirustukset tutuiksi

Suuren suosion saaneella Rakennuspiirustukset tutuksi -verk-
kokurssilla opitaan millaisia piirustuksia ja merkkejä käytetään 
rakennus- ja LVI-suunnitelmissa. Kurssi toimii aloittelevalle 
rakentajalle hyvänä perustietopakettina. Kokenut rakentaja 
tai asentaja saa kurssista syvennystä ja kertausta aiemmalle 
osaamiselleen. 

Kurssi on itseopiskeltava ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. 
Kurssi koostuu lyhyistä videoluennoista ja niihin liittyvistä 
harjoituksista.  

Työnhaun ABC

Työnhaun ABC -verkkokurssi johdattaa työnhakuun. Kurssilla 
tutustutaan työnhaun prosessin eri vaiheisiin. Kurssilla kartoi-
tetaan oma työnhakutilanne, opetellaan tunnistamaan omaa 
osaamista, laaditaan työnhaun asiakirjat (hakemus ja cv), 
valmistaudutaan työnantajien yhteydenottoon sekä kartoite-
taan piilotyöpaikkoja. Kurssilta saa paljon hyödyllisiä vinkkejä 
omaan työnhakuun. 

Kurssi on itseopiskeltava ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. 
Kurssi koostuu tekstimateriaalista, videoista ja harjoituksista. 

Verkkokursseille ilmoittaudut helposti  
osoitteessa rakennusliitto.fi/tapahtumat



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 
korvauspiiriin 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 0,30 €/km lyhintä reittiä käyttäen tai matkaliput 
julkisessa joukkoliikenteessä sekä tarvittaessa kurssistipendin työstä opintovapaalla olevalle 
jäsenelle.

Tule mukaan 
ja 

kartuta 
osaamistasi!


